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Ontluikende geletterdheid is waarskynlik die belangrikste tema wat in hierdie 

proefskrif behandel word. Die doelbewuste skepping van ouderdomsrelevante 

geleenthede vir die kleuter om op 'n informele wyse blootstelling en deelname aan 

luister- praat-, lees- en skryfvaardighede te ervaar, dien as vertrekpunt. Vroee 

ontwikk:eling van geletterdheidsvaardighede, as komponent van kognitiewe 

ontwikk:eling by die kleuter, het geblyk noodsaaklik te wees - nie net ten aansien van 

skoolgereedheid nie, maar ook ten opsigte van sy uiteindelike selfverwesenliking. 

Die oogmerk strek dus verder as die afrigting van die kleuter tot 'n toereikende 

vaardigheidsvlak ten einde skoolgereed te kan wees. In teenstelling met die lank 

bestaande beleid in Suid-Afrika, wat bepaal het dat voorskoolse onderwys byna 

uitsluitlik die onderrig van perseptuele vaardighede moes behels, word 'n altematiewe 

benadering m hierdie proefskrif aangedui. Hulpverlening met 

geletterdheidsontwikk:eling as doelwit behels waarskynlik 'n meer omvattende 

scenario ten einde die behoeftes van die affektief-, kognitief-, sosiaalwordende kind 

aan te spreek. Ontsluiting van 'n nuwe wereld van kennis waardeur norme, houdings 

en vaardighede aangeleer word, het 'n direkte invloed op die kwaliteit van sy totale 

lewe. By uitnemendheid skep uitkomsgerigte onderwys die geleentheid om reeds op 

voorskoolse vlak, geletterdheidsvaardighede op 'n informele wyse aan te leer. Die 

mite dat primere skole alleen die voorreg beskore is om leerders te leer lees en skryf, 

word krities in hierdie studie bevraagteken. Die klemverskuiwing is reeds sigbaar in 

die nuut-aangekondigde onderwysbeleid naamlik dat die leerprogram Geletterdheid 

minstens sowat 40% van die daaglikse onderrigprogram in die grondslagfase moet 

geniet. Die wyse waarop geletterdheidsvaardighede aangeleer kan word, word in 
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diepte bespreek. Eweneens word belangrike prosesse waardeur die ontwikkeling van 

'n fonologiese-, semantiese- en sintaktiese bewussyn, aan die orde gestel. Die 

aanleer van geletterdheidsvaardighede blyk nie alleen noodsaaklik te wees vir die 

ontwikkeling van lewensvaardighede nie - dit bewerkstellig toegang tot en die 

begryping en belewing van die werklikheid wat die mens omring. 
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SUMMARY 

Emergent literacy is probably the most important theme addressed in this thesis. The 

purpose is to create age related opportunities for the pre-school child to experience 

exposure and participation in listening-, vocal-, reading- and writing abilities on an 

informal basis which serves as a point of departure. Early awareness of literacy 

abilities as a component of cognitive development of the pre-school child has proved 

to be essential - not only in respect of school readiness, but also with regard to 

ultimate selfactualisation. The aim therefore goes beyond the mere training of the 

pre-school child to an adequate level of competence to be well prepared for formal 

schooling. Contrary to the well established policy in South Africa which determined 

that pre-school education should be limited to the exclusive teaching of perceptual 

abilities, an alternative approach has been considered in this thesis. Assistance with a 

view to literacy development probably encompasses a more inclusive scenario in 

order to address the requirements of the emotional, cognitive and social developing 

pre-school child. Exposure to a new world of knowledge through which norms, 

attitudes and abilities are acquired, has a direct influence on the quality of his total 

life. Outcomes based education provides an excellent opportunity to acquire already 

at pre-school level, literacy skills on an informal basis. The myth that only primary 

schools have been allotted the privilege to teach learners to read and write, is being 

critically questioned in this study. The change in emphasis is already evident in the 

recently announced education policy, namely that the daily learning programme 

Literacy must include at least 400/o of the foundation programme phase. The manner 

in which literacy skills can be acquired are discussed in depth. Simultaneously 
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Literacy must include at least 400/o of the foundation programme phase. The manner 

in which literacy skills can be acquired are discussed in depth. Simultaneously 

important processes affecting the development of a phonological, semantic and 

syntactic cognition are discussed. The acquisition of literacy skills appears not only 

to be important to the development of life skills - it accomplishes access to and the 

comprehension of as well as the perception of the reality surrounding man. 

KEY TERMS: emergent literacy, school readiness, perceptual abilities, 

selfactualisation, emotional-, social- and cognitive development, outcomes-based 

education, phonological-, semantic and syntactic cognition, life skills. 
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1.1 INLEIDING 

HOOFSTUKl 

INLEIDENDE ORieNTERING 

V oorskoolse onderrig 1s die grondslag waarop alle toekomstige onderrig berus. 

V aardighede, belangstellings, sin en betekenis gee, houdings, waardes, uiteindelike 

selfaktualisering en persoonlikheidseienskappe het almal hul grondslag in die vroee 

kinderjare. 

Die kleuter leer omdat hy wil leer en onderrig is derhalwe belangrik vir optimale 

verwerkliking van die kind se potensiaal. Hy het self 'n aktiewe aandeel aan sy eie 

ontwikkeling en leer. Hy is aktief betrokke by die sin en betekenis wat hy aan die dinge 

in die wereld om horn gee asook aan sy wording as 'n persoon in eie reg. In die 

kleuterjare moet daar 'n deeglike grondslag gele word sodat die kind die uitdagings van 

toekomstige onderrig met vertroue tegemoet kan gaan. Dit is dus noodsaaklik dat die 

kleuter 'n liefde vir leer moet ontwikkel. 

Stimulerende en aangename voorskoolse leerervarings bly sy hele lewe lank by die mens 

en hierdie grondslag-ervarings vorm 'n stewige fondament vir sy latere loopbaan. 

Kinders betree 'n geletterde omgewing wat aan hulle eise stel sowel as geleenthede hied 

ten einde deel te word van 'n wereld waar kennis, nommers, betekenisse, houdings en 

vaardighede baie belangrik vir oorlewing is. Laasgenoemde behels uitdagings aan die 

opvoeders in terme van doelgerigte steungewing aan die ontwikkelende kind. Die 

daarstelling en onderhoud van 'n gesonde leeromgewing waar die kleuter met bepaalde 

vaardighede toegerus word, vorm deel van bogenoemde uitdaging. Leer wat s6 moontlik 

gemaak word, bemagtig die kleuter om kognitief te ontwikkel en homself sosiaal te kan 

handhaaf Insgelyks word lewensvaardighede, wat sy uiteindelike selfaktualisering 

bepaal, tydens hierdie proses aangeleer. Geletterdheidsvaardighede staan sentraal in elke 

ontwikkelingsproses waarna hierbo verwys word. Dit ontsluit telkens nuwe werelde en 

rus die kleuter toe om verder bemagtig te word met die inligting wat sy menswees 

kenmerk en sy volgehoue ontwikkeling moontlik maak:. 



2 

Na die enk:ele inleidende gedagtes, word daar vervolgens gekyk na die bewuswording 

van die probleem en die probleemstelling. 

1.2 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM EN PROBLEEMSTELLING 

"Of all the things that children have to learn when they get to school reading and 

writing are the most basic, the most central and the most essential. Practically 

everything else that they do there will be permeated by these two skills. Hardly a 

project lesson can be understood, hardly a project finished unless the children can 

read the books in front of them and write or their time at school will be largely 

wasted" (Bryant & Bradley 1985: 1 ). 

Kleuterskole gee tans baie aandag aan skoolgereedmaking. Die klem word veral op 

perseptuele en motoriese ontwikkeling geplaas. Die emosionele, sosiale en intellektuele 

ontwikkeling geniet egter ook aandag. Weinig kleuterskole beklemtoon egter enigsins 

geletterdheidsgereedmaking. 

Daar bestaan 'n wanopvatting dat ouers en kleuterskole nie voorskools met die informele 

aanleer van skryf- en leesvaardighede moet begin nie. Volgens hierdie opvatting is dit 

nie tot voordeel van die kind as hy reeds voorskools touwys gemaak word met lees en 

skryfvaardighede nie. Onder meer hang dit saam met die gedagtegang dat dit skadelik 

kan wees om te begin met formele onderrig voor die kind '1eesgereed'' is. Die vraag wat 

egter onbeantwoord bly, is hoe die kind leesgereed kan word sonder 'n simpatieke 

inleiding in die wereld van die geskrewe woord. Die gevolg hiervan is dat die ouer en 

kleuterskool die totale geletterdheidsopvoeding van die kind sien as 'n opgawe wat slegs 

binne die skool se verantwoordelikheidsveld val. 

'n Ander wanopvatting is dat lees- en skryfgereedheid gereduseer kan word tot motoriese 

en perseptuele vaardighede. Geen perseptueel-motoriese toetsbattery kan skolastiese 

prestasie met enige mate van betroubaarheid voorspel nie. Perseptueel-motoriese 

ontwikkelingsagterstande veroorsaak nie skolastiese probleme nie (Kriegler: 1990:8). 
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Geletterdheid speel 'n uiters belangrike rol in die hedendaagse lewe. Navorsing toon dat 

die betroubaarste voorskoolse voorspeller van skolastiese sukses die kind se kennis van 

stories en boeke of "knowledge of literacy" is (Miles 1995:33). Laasgenoemde staan in 

die nouste verband met die kwantiteit en kwaliteit van geletterdheidsbronne en 

leergeleenthede in die kind se ouerhuis en die gemeenskap waarin die gesin ingebed is 

(Kriegler 1990:7). In die lig van die sentrale plek wat leer om te lees in die 

aanvangskooljare inneem, en die rol wat leesvaardigheid by latere studiebekwaamheid 

speel, kan die hele aangeleentheid rondom geletterdheidsgereedmaking volgens die 

navorser, nie oorbeklemtoon word nie. 

Die kleuter met 'n ryk gesproke taalbesit, geletterdheidskennis en wat reeds kan ''lees en 

skryf' wanneer hy skool toe gaan, bet 'n reuse voorsprong. Met dit wat in die 

voorafgaande paragraaf gepostuleer is, kan die volgende vrae gestel word: 

• Waarom word daar gewag totdat kinders skool toe gaan voordat 

geletterdheidsgereedmaking aandag geniet? 

• Is dit nie nodig om op voorskoolse vlak reeds aandag aan geletterdheid en taal te gee 

nie, aangesien beide so 'n belangrike deel van die kurrikulum uitmaak? 

• Aangesien die voorskoolse kind 'n intense behoefte het om met boeke om te gaan, te 

"lees" en te "skryf', sal dit nie in die kind se belang wees om reeds op voorskoolse 

vlak hieraan aandag te gee nie? 

• Hoekom kan die vaardighede waaroor die voorskoolse kind beskik, en wat as 

voorbereiding dien vir lees, nie aangespreek word in 'n skoolgereedmakingsprogram 

nie? 

• Sal daar me meer effektiewe lesers/leerders wees indien die bestaande 

skoolgereedmakingsprogram so gestruktureer word dat dit geletterdheids

gereedmaking insluit nie? 
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• Aangesien die ouerhuis oor die algemeen 'n vrugbare omgewing vir leeraktiwiteite is 

kan die ouers nie betrek word in die geletterdheidsprogram nie? 

• Omdat geletterdheid so 'n kritiese mylpaal is om te bereik, sal geletterdheids

gereedmaking nie 'n direkte invloed he op sosiale, onderwyskundige en 

beroepsdoelwitte nie? 

• Sal voorskoolse geletterdheidsgereedmaking rue formele onderrig en klaskamer

aktiwiteite makliker maak nie? 

• Sal die kind wat oor 'n ryk gesproke taal beskik en wat reeds geletterd is, nie 'n 

betekenisvolle voorsprong bo antler he nie? 

In kort kan die bogenoemde vrae in die volgende enkele navorsingsvraag opgesom word: 

''Is dit noodsaaklik dat 'n geletterdheidsgereedmakingsprogram ter bevordering van 

skoolgereedheid daargestel word om opvoeders en ouers in staat sal stel om kleuters 

geletterdgereed te maakr 

In die lig van die probleem wat oor 'n baie bree veld gestel is, word die terrein van die 

studie in 1.3 afgebaken word. 

1.3 AFBAKENING VAN DIE TERREIN 

Die hoofbegrippe wat m hierdie studie sentraal staan, is geletterdheid en 

skoolgereedmaking. Albei begrippe word later in die afdeling oor begripsverklaring van 

nader omskryf word. 'n Kort lys van onderwerpe wat onder die bogenoemde 

hoofbegrippe ressorteer en wat vir hierdie studie van belang is, sal hier gegee word. 

Ten einde hierdie terrein in die Iig van die probleemstelling van die studie te ondersoek, 

word aandag aan die volgende aspekte van die saak gegee word: 

• die voorskoolse kleuter; 
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• die ontwikkelingsmodaliteite van die voorskoolse kleuter; 

• die begrippe "skoolgereedwording" en "skoolgereedheid"; en 

• die begrippe "geletterdheid" en "geletterdheidsgereedmaking". 

Waar daar in hierdie studie na die voorskoolse kind verwys word, dui dit op die kleuter 

wat tans voorskoolse onderrig by 'n kleuterskool ontvang. Hierdie kleuters se 

chronologiese ouderdom is naastenby tussen hul derde en sesde lewensjaar. Daar is 

besluit om die voorskoolse kind tussen die ouderdom van vier en vyf jaar by die 

ondersoek te betrek en aan die program bloot te stel. 

Daar sal deurgaans in die juridiese sin van manlike voomaamwoorde gebruik gemaak 

word wanneer na die voorskoolse kleuter verwys word, impliserende dat die manlike die 

vroulike ook insluit. Die navorsing wat gedoen was vir die studie het Afrikaans- sowel as 

Engelssprekende voorskoolse kinders ingesluit. 

Na aanleiding van die terrein wat afgebaken 1s, kan die doel van die ondersoek 

vervolgens geformuleer word. 

1.4 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die hoofdoel van die navorsing was om 'n deeglike studie te ondemeem ten einde 'n 

geletterdheidsprogram, as deel van 'n skoolgereedheidsprogram, daar te stel wat 

opvoeders, ouers en terapeute sal help om kleuters informeel geletterdgereed te maak. 

Die bree doel van die navorsing kan vervolgens in meer spesifieke doelstellings verdeel 

word. Die spesifieke doelstellings van hierdie studie is om: 

• deur middel van 'n literatuurstudie vas te stel wat reeds in verband met 

skoolgereedheid nagevors is; 

• 'n literatuurstudie te ondemeem om die bestaande skoolgereedmakingsprogram soos 

wat dit in die praktyk voorkom, te beskryf; 
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• deur middel van 'n literatuurstudie ondersoek in te stel na die ontwikkelings

modaliteite van die voorskoolse kleuter; 

• deur middel van 'n literatuurstudie vas te stel wat reeds in verband met informele 

geletterdheid aangeteken is; 

• 'n literatuurstudie te ondemeem om te bepaal watter faktore 'n belangrike rol by 

geletterdheidsgereedmaking speel; 

• na aanleiding van die literatuurstudie wat oor bogenoemde onderwerpe ondemeem is, 

'n geletterdheidsinstrument te ontwikkel wat aangewend kan word om die vlak van 

geletterdheid by die voorskoolse kleuter te bepaal; 

• 'n empiriese ondersoek te ondemeem waartydens voorskoolse kleuters se vlak van 

geletterdheid getoets sa1 word; en 

• 'n kontrolelys in te stel waarmee kleuters se geletterdheidsvaardighede bepaal sal kan 

word. 

Die onderliggende doel van hierdie studie is om 'n program te ontwerp wat die 

geletterdheidsvlak van die voorskoolse kleuter bevorder. Indien die voorskoolse kleuter 

vroegtydig aan 'n geletterdheidsprogram blootgestel word, kan dit horn moontlik in staat 

stel om effektiewe kommunikasie-, taal-, lees- en skryfvaardighede te -0ntwikke1. 

1.5 METODE VAN ONDERSOEK 

Die vemaamste ondersoekmetode is 'n literatuurstudie. 'n Pre-geletterdheids-instrument 

is ontwikkel en opgestel op grond van die inligting wat uit die literatuurstudie verkry is. 

Die skoolgereedmakingsprogram 1s so aangepas dat informele 

geletterdheidsgereedmaking 'n if!tegrale deel daarvan vorm. Kleuterskoolopvoeders is by 

die samestelling en implementering van die geletterdheids-program betrek. Deurlopende 

evaluering, observasie en monitering het plaasgevind. 

'n Loodsondersoek is ondemeem om die leemtes in die kontrolelys uit te wys en om ~ie 

kontrolelys te toets. Die afgeronde kontrolelys is op kleuters tussen die ouderdom van 

vier tot vyf jaar toegepas word. Die kleuters se vlak van geletterdheid is getoets met die 
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pre-geletterdheidsinstrument. Na afloop van die implementering van die 

geletterdheidsgereedmakingsprogram is bogenoemde instrument weer as meetinstrument 

in gebruik gestel ten einde die uitkoms van die program te evalueer. 

Uit die inligting wat uit die ondersoek verkry is, kon vasgestel word of blootstelling aan 

'n geletterdheidsprogram wel kleuters se vlak van geletterdheid verhoog. 

Die beplanning van die verloop van die studie word in afdeling 1. 7 beskryf Alvorens die 

beplanning van die studie uiteengesit word, word daar in die volgende afdeling 'n kort 

omskrywing gegee van die belangrikste begrippe wat in hierdie ondersoek gebruik word. 

1.6 BEGRIPSVERKLARING 

Die volgende hootbegrippe sal kortliks in hierdie afdeling beskryfword, naamlik: 

• skoolgereedmaking; 

• geletterdheid; en 

• Sielkundig Opvoedkundige perspektief. 

Hierdie begrippe sal in die onderskeie hoofstukke in diepte bespreek word. Dit word hier 

slegs ter verheldering toegelig omdat dit telkens in die studie voorkom. 

1.6.1 Skoolgereedmaking 

Skoolrypheid en skoolgereedheid is albei aspekte wat betrekking het op die 

skoolbeginner. Daar bestaan soms verwarring oor die verskil tussen skoolrypheid en 

skoolgereedheid en skrywers gebruik die terme as sinonieme. Hierdie terme sal elk 

afsonderlik bespreek word. 

• Skoolrypheid 
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Skoolrypheid is 'n aangeleentheid wat te doen het met die kind se fisieke toerusting en 

liggaamlike groe1. Aangeleenthede soos persepsie, motoriek, lateraliteit, spier

koordinasie, ruimtelike orientasie en sintuiglike waarneming, is hier ter sake (Van 

Niekerk 1991:161 ; De Witt 1990:98). Skoolrypheid is dus 'n periode in 'n biologiese 

groei- en ontwikkelingsproses waar 'n sekere fisiese stand bereik word en waar 

funksionele rypheid intree. 

Skoolrypheid is die gevolg van 'n biologiese groeiproses waardeur nuwe fisiese 

moontlikhede tot skooltoetrede te voorskyn tree, meestal gesien as rypwordende funksies. 

Dit beteken dat sekere funksies van die kind ryp word om te gebruik. Skoolrypheid is 

daardie stand van fisiese, psigiese en neurologiese rypheid wat onontbeerlike 

voorvereistes vir skoolsukses vorm. Dit sluit onder meer die fisiese groei van die kind in, 

asook die motoriese groei en ontwikkeling van sy spierbeheer, die ontwikkeling van sy 

oog- handkoordinasie en sy lateraliteit. Hierdie groeiproses verloop natuurlik en kan nie 

verhaas word nie (Grove 1984:4). 

Binne die Suid-Afrikaanse model word bepaalde kriteria in skoolgereedheid 

gehandhaaf. In hoofstuk 2 van hierdie proefskrif word hierdie kriteria breedvoerig 

bespreek; ter wille van begripsverklaring word daar kortliks hieronder daarna verwys. 

Skrywers soos Van Niekerk (1991:161), Kruger (1991:31), De Witt (1990:100) en Grove 

en Hauptfleisch (1989: 15) verwys na enkele kriteria vir skoolrypheid: 

visuele diskriminasie: Kan die kind verskille en ooreenkomste raaksien tussen 

geometriese figure, die vorms van woorde en tussen individuele letters? 

vormkonstantheid: Kan hy 'n letter wat groot getik is, identifiseer as dieselfde een wat 

op 'n ander plek klein, of in 'n ander kleur of tussen letters verksyn? 

rigtingsekerheid: Kan hy links van regs en bo van onder onderskei? Kan hy ook insien 

dat 'n p, d en b dieselfde vorm het, maar dat die rigting verskil? 
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voorgrond-agtergronddiskriminasie: Kan by voorgrond en agtergrond onderskei deur 

op 'n afstand te bepaal watter voorwerp is nader en watter een verder, of deur 

byvoorbeeld 'n sker in 'n vol laai raak. te sien? 

visuele geheue: Kan by onthou wat alles in die prentjie was, nadat reeds omgeblaai is? 

oogbeweging: Kan hy die vlug van 'n bal deur die lug volg en ook die beweging van 'n 

hand wat stadig voor sy gesig van links na regs beweeg ? 

ouditiewe diskriminasie: Kan by klanke wat amper eenders klink, onderskei, 

byvoorbeeld 'n b en 'n d? 

ouditiewe voorgrond- en agtergronddiskriminasie: Kan by boor wat 'n persoon se 

terwyl iemand anders in die vertrek praat of terwyl die radio speel? 

ruimtelike orientasie: Kan by hardloop na waar 'n bal gaan grondraak.? 

middellynkruising: Kan by sy een arm van links na regs voor sy liggaam verbyswaai, of 

beweeg die linkerarm net van links tot by die middel en die regterarm van regs tot by die 

middel? 

balans: Kan by vir tien tellings op een been bly staan en vir ten minste drie tellings met 

toe oe op een been staan? 

kleurdiskriminasie: Kan by primere en sekondere kleure van mekaar onderskei deur 

byvoorbeeld 'n legkaart te bou? Dit is veral belangrik om op te let of by rooi van groen 

en blou van geel kan onderskei. 

ouditiewe geheue: Kan by 'n eenvoudige ritme naklap? Onthou hy watter klanke lank 

en watter kort was, watter was hard en watter sag? 
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taspersepsie: Kan by sy hand in 'n sak steek en die Sc tussen die 50c-stukke bloot op tas 

uithaal of die sirkel tussen die driehoekies uithaal sonder om te kyk? 

V ervolgens sal die begrip skoolgereedheid van nader beskou word. 

• Skoolgereedheid 

Van Niekerk (1991:162) meen dat skoolgereedheid te doen bet met die kind se 

stellingname en houdings jeens die formele leeropgaaf en is dit die uitkoms van 

opvoeding. Vir Kruger (1991:32) en De Witt (1990:98) sluit skoolgereedheid die 

volgende dimensies van die kind in: sosiale, emosionele, normatiewe, kognitiewe en 

konatiewe gereedheid. Skoolgereedheid is afhanklik van beinvloeding en stimulasie. 

Skrywers soos Van Niekerk (1991:162), Grove en Hauptfleisch (1990:16), Kruger 

(1991:33) en De Witt (1990:100) noem die volgende kriteria ter evaluering van 

skoolgereedheid: 

waaghouding: Sal by self probeer om brood te smeer, of iets by te kom wat te hoog is 

virhom? 

selfstandigheid: Is dit vir horn belangrik om self aan te trek, self te bad en self te eet? 

distansiering: V erlaat hy geredelik sy moeder by 'n kinderpartytjie, al ken by nie die 

maatjies nie? 

kommunikasievaardighede: Kan by sy gedagtes oordra aan iemand buite die 

gesinskring? Is sy taalvaardigheid so dat vreemde mense horn maklik verstaan? 

identiteitsverwerwing: Ken by sy eie doopname, sy adres en telefoonnommer? Weet 

hy waar sy ouers werk? 
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geboorsaamheid: Voer hy opdragte uit sonder dat hy gedreig word of daaraan herinner 

word? 

seltbebeersing: Kan hy wag vir 'n beurt om 'n lekker te neem, of om op die swaai te ry? 

medemenslike verhoudings: Weet hy wat om te doen ashy per ongeluk 'n maatjie 

seermaak, of indien iemand horn per ongeluk seer sou maak? 

aanvaarding van mislukking: Kan hy dit aanvaar as sy prentjie nie as die mooiste 

gekies word, of by nie die resies wen nie? Kan hy dus 'n ondergeskikte rol aanvaar? 

verdraagsaamheid: Kan hy ophou speel en kom eet wanneer hy geroep word, of sy 

kleurkryt wegsit en gaan tande borsel voor hy klaar ingekleur het? 

aandagspan: Kan hy vir ongeveer 10 minute op een aktiwiteit konsentreer? Voltooi hy 

'n taak? 

Volgens Grove et al (1990:464) verwys skoolgereedheid na daardie ontwikkelingstadium 

wat 'n kind bereik het wanneer hy sonder spanning of emosionele Stremming op 'n 

doeltreffende wyse voordeel uit die skoolprogram en formele onderwys kan trek. Dit is 

'n toestand wat tot stand gebring word deur baie faktore, waaronder: 

• liggaamlike gesondheid; 

• emosionele gereedheid; 

• sosiale aanpassing; 

• perseptuele vermoens; 

• groot motoriese bewegings (grootspier-bewegings); 

• fyn motoriese vaardighede (fynspier-bewegings); 

• taalontwikkeling; 

• intellektuele ontwikkeling; 

• konsentrasie 

• deursettingsvermoe; en 
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• motivering. 

Skoolgereedheid kan dus samevattend beskryf word as 'n staat van voorbereidheid vir die 

ondememing van nuwe aktiwiteite soos in die skoolsituasie vergestalt. V erskillende 

omstandighede, ondervindinge, gebeure en faktore binne en buite die kind speel in 

skoolgereedmaking 'n rol. Skoolgereedheid verwys ook spesifiek na 'n toestand van wil

leer en 'n psigiese paraatheid om te wil presteer. 

1.6.3 Geletterdheid 

Die mees fundamentele definisie van geletterdheid is om te kan lees en skryf 

Wanneer geletterdheid by die voorskoolse kind in die literatuur aangespreek word, word 

daar veral verwys na die term "emergent literacy" of onduikende geletterdheid. 

Onduikende geletterdheid is 'n term wat vir die eerste keer deur Clay (1991:28) 

gebruik is. Die klem val op die kennis wat die kind opdoen oor taal, lees en skrif voordat 

hy aan formele onderwys blootgestel word. Geletterdheid neem reeds vroeg in die kind se 

lewe 'n aanvang en is 'n gebeurtenis wat voortduur. "Children are viewed as being in the 

process of becoming literate through active engagement with their world in reading and 

writing situations" (Morrow & Smith 1990: 12). 

Volgens Weinberger (1996:3) neem geletterdheid net na geboorte 'n aanvang. Sy 

omskryf onduikende geletterdheid as volg: ''The term emergent literacy is a helpful 

description in that it includes children as agents in their own learning, and the fact that 

literacy learning emerges with increased experience over time." 

In aansluiting by bogenoemde, het Miller (1996:7) die volgende oor ontluikende 

geletterdheid gepostuleer: ''The term emergent literacy is used to describe the 

beginnings of reading and writing development. It describes what young children come 

to know about literacy in the pre-school years and how they come to know about it.'' 
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Dit is belangrik om dan ook op die volgende te let rondom die filosofie: "Emergent 

literacy refers to an increasing awareness of the print world (Sulzby & Teale 1991:12) 

and an understanding of the functions of literacy. The hallmarks of an emerging literacy 

philosophy are: 

• it is acceptable and, in fact, necessary for young children to experiment in order to 

realize gradually that print, like speech, communicates; and 

• children learn about print through activities in their social world." 

Dit blyk egter 'n proses en nie 'n eensklapse ervaring of gebeurlikheid te wees nie. 

''Literacy is seen as a continuous process, beginning in infancy with exposure to oral 

language, written language, books and stories beginning in the home and extending to 

other environments''(Morrow et al 1990: I). 

Morrow et al (1990:3) sien geletterdheid as die uitkoms van die kind se interaksie in 

leesaktiwiteite wat bemiddel word deur 'n geletterde persoon. Hierdie sosiale interaksie 

het 'n tweeledige doel: 

• die funksies en konvensies van lees word aangeleer; en 

• lees is 'n aangename ervaring en 'n behoefte om betrokke te raak word aangekweek. 

Goodman (in Weinberger 1996:4) skryf as volg: " ... the different aspects ofliteracy are 

the roots which can develop simultaneously, and which will feed the tree which is 

literacy. The nutrient for the roots is the child's environment.'' 

Geletterdheid is dus beide proses en 'n steeds ontwikkelende produk van voortdurende 

blootstelling en steunaksie. 

In hoofstuk 3 van hierdie proefskrif word ontluikende geletterdheid in besonderheid 

bespreek. Die belangrike rol wat ontluikende geletterdheid dan ook speel ten aansien van 

die uiteindelike skoolgereedheid van die kleuter word onder meer breedvoerig onder die 

loep geneem. 
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Die begrip Sielkundig Opvoedkundige perspektief sal vervolgens bepsreek word. 

1.6.3 Sielkundig Opvoedkundige Perspektief 

Die Sielkundige Opvoedkunde is die dissipline wat veral gerig is op die ontwikkelende 

kind in die skoolopset. Die aanname word gemaak dat die Sielkundige Opvoedkunde die 

kennisplatvorm aan die opvoeder moet voorsien betreffende die kind se fisieke, 

fisiologiese, intellektuele, persoonlikheids-, morele en etiese groei, sodat die onderwyser 

sal weet hoe om die "leerproses,, te rig, om motivering te optimaliseer en om die kind te 

help om te "ontwikkel". Volgens Van Niekerk (1991:11) konsentreer die Sielkundige 

Opvoedkunde op ontwikkelingstemas soos: 

• die invloed van ontwikkeling op gedrag; 

• fisieke groei en ontwikkeling; 

• vroee ervaring; 

• kognitiewe groei; 

• taalontwikkeling; 

• persoonlikheidsontwikkeling; 

• onderrig en dissipline; 

• morele opvoeding; 

• die leerproses; 

• hedendaagse leerteoriee; 

• leer in die klaskamer; 

• individuele verskille; en 

• intelligensie. 

Sielkundige Opvoedkunde word beskou as 'n "volwaardige dissipline" waann die 

vernaamste bydraes van die algemene Sielkunde in bree trekke op s6 'n wyse aangebied 

word dat <lit deur die opvoeder ''verstaan" en "gebruik,, kan word (Van Niekerk 1991: 11 ). 

Hierdie proefskrif is vanuit 'n sielkundig-opvoedkundige vertrekpunt geskryf Die 

bogenoemde ontwikkelingstemas is ten nouste betrokke hierby en het deurgaans met 

begrip vir die ontwikkelingsbehoeftes van die kleuter te doen. 
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In die laaste afdeling van hierdie hoofstuk word die wyse uiteengesit waarop die studie 

aangepak: word en word daar ook 'n opsomming van die hoofstukindeling gegee. 

1.7 BEPLANNING VAN DIE STUDIE 

Daar sal 'n literatuurstudie onderneem word om vas te stel wat reeds oor 

skoolgereedmak:ing en geletterdheid aangeteken is. 

Fasette wat spesifiek in boofstuk 2 behandel sal word, is die volgende: 

• die voorskoolse kleuter; 

• die ontwikkelingsmodaliteite van die voorskoolse kleuter; 

• skoolgereedmakingsprogramme in die buiteland; 

• skoolgereedmak:ing in Suid-Afrika; en 

• verrykende addisionele voorskoolse onderrigprogramme. 

Daar saI gepoog word om in hoofstuk 3 vanuit die literatuur ten opsigte van 

geletterdheid, die volgende onderwerpe te bespreek: 

• begronding van geletterdheid; 

• leesontwikkeling en leesgeletterdheid; 

• die selfaktualisering van die kleuter tydens geletterdheidsontwikkeling; 

• leesgereedmak:ing; 

• die rol van die kleuterskole in geletterdheidsontwikkeling; en 

• die ontwikkeling van skrif 

Hoofstuk 4 word hoofsaaklik gewy aan die motivering van die insluiting en wyse van 

implementering van die pre-geletterdheidsinstrument Die opstel van die instrument, die 

ondersoek en die interpretering van die response sal die kem van hierdie hoofstuk 

uitmaak:. Die interpretasie van die resultate van die kontrolelys saI beskryf word. 
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In hoofstuk 5 word 'n samevatting, bevindinge en aanbevelings uit die literatuurstudie 

asook uit die empiriese ondersoek uiteengesit. Aspekte van die onderwerp wat verdere 

navorsing regverdig, sal genoem word. 

1.8 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is daar gepoog om orienterende agtergrondinligting aangaande die 

onderwerp en die verloop van die studie te gee. In hoofstuk twee sal die onderwerp 

rondom die tans geldige skoolgereedmakingsprogram, behandel word. 



Hoofstuk2 

DIE VOORSKOOLSE KIND EN SKOOLGEREEDMAKING 

2.1 INLEIDEND 

Die hoofdoel van hoofstuk twee is om 'n beeld van die voorskoolse kleuter te verkry deur 

spesifiek na die ontwikk:elingskriteria wat die kleuter se skoolgereedmaking bepaal, te verwys. 

Binne hierdie konteks sal elk van die ontwikk:elingsvaardighede, naamlik die kognitiewe, 

sosiale, perseptuele emosionele en taalvaardighede bespreek word. 'n Kognitiewe filosofie, 

waarbinne geletterdheidsontwikkeling kan gedy, as uitgangspunt van die studie sal weergegee 

word. 

Skoolgereedmakingsprogramme soos dit in die relevante internasionale literatuur verskyn, sal 

bier in oenskou geneem word en die skoolgereedheidsprogram wat in Suid-Afrika 

geimplementeer word, word ontleed ter wille van 'n volledige beeld van die belangrike saak. 

Ten einde basiese begrippe wat die studie ten grondslag le, te begryp, sal die begrip "kleuter" 

eerstens omskryf word. 

2.2 DIE KLEUTER 

Die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1988:568) omskryf "kleuter" as 'n kind ho die 

leeftyd van 'n suigeling en onder die van 'n skoolkind. Natason (1997:92) en Howe (1993:239) 

verwys na die kleuter as die kind tussen die ouderdomme drie en vyf jaar. Daar kan dus tot die 

gevolgtrekking gekom word dat die kind van ongeveer drie tot ses jaar oud in die literatuur 

bekend staan as die kleuter, voorskoolse of pre-primere leerder (Maree 1993:8). Van Zyl 

(1990:38) sluit hierby aan en meen die kleutertydperk strek vanaf die derde lewensjaar tot-en

met skooltoetrede. Nuttall, Romero en Kalesnik (1999:59) en Elkind (1991: 12) ondersteun 

bogemelde skrywers en meen die kleutertydperk behels die fase tussen die ouderdom van drie 

tot vyfjaar. 

Du Toit en Kruger (1991:67) glo dat die ontwikkeling van die voorskoolse kind in drie stadia, 

vanaf geboorte tot die ouderdom van ses jaar plaasvind. Die suigelingfase word deur die 

peuterfase gevolg, waarna die jongkindfase volg, wat tussen die ouderdomme van drie en ses 

jaar le. Die kleutertydperk neem na die peuterfase 'n aanvang. Die kleuter bevind horn tussen 

die ouderdom van drie en vyf jaar en is nog te jonk vir toetrede tot die primere skool (Harris & 
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Liebert 1991 :258). Dit wi1 dus voorkom of die kleutertydperk vanaf ongeveer drie- tot vyf- of 

sesjarige ouderdom strek. Hierdie fase word allerwee beskou as 'n belangrike tydperk in die 

lewe van die kind en, vervolgens sal die ontwikkelingsvaardighede, wat die kleuter tussen die 

ouderdom van drie en ses jaar bemeester, van nader beskou word. 

2.3. ONTWIKKELINGSMODALITEITE VAN DIE VOORSKOOLSE KLEUTER 

Die voorskoolse ontwikkeling van die kleuter sluit verskeie affektiewe, kognitiewe, perseptuele 

sosiale en taalvaardigbede wat uiteindelik sy skoolgereedheid, al dan nie, bepaal. Vervolgens 

sal die bepaalde ontwikkelingsmodaliteite in oenskou geneem word. Die doel hiervan is om 

uiteindelik skoolgereedbeidskriteria te formuleer waaroor die kleuter beboort te beskik by die 

aanvang van formele onderwys. Die navorser bet onder andere biermee ten doel om 'n 

holistiese benadering te volg in soverre dit skoolgereedwording betref. 

Die kognitiewe ontwikkeling van die kleuter sal vervolgens van nader beskou word. 'n Kort 

beskrywing van enkele van die bestaande kognitiewe ontwikkelings- en leerteoriee sal bespreek 

word, waarna die navorser 'n persoonlike kognitiewe ontwikkelingsfilosofie in terme van 

geletterdheidsontwikkeling, sal formuleer. Die navorser verwys nie telkens na bladsynommers 

nie aangesien die belangrikste aspekte uit die werke van Piaget (1974), Vygotsky (1978), 

Erikson (1980) en Reggio Emilia (New 1990) wat relevant is vir die studie, voorts 

geinterpreteer sal word. 

2.3 .1 Kognitiewe ontwikkeling 

Jean Piaget 

Piaget (1974) bet 'n ontwikkelingsteorie daargestel wat kognitiewe ontwikkeling in verskillende 

ontwikkelingsfases voorstel, naamlik: 

• Fase 1: Sensories-motoriese fase (0-24 maande) 

• Fase 2: Pre-operasionele fase (2 - 7 jaar) 

• Fase 3: Konkreet-operasionele fase (7 - 11 jaar) 

• Fase 4: Formeel operasionele fase (11 jaar - ouer) 
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Piaget het van die standpunt uitgegaan dat kognitiewe ontwikkeling deur opeenvolgende, 

onveranderlike reekse periodes gaan, vandaar sy indeling in verskillende periodes. Die 

kwaliteit van die kognitiewe struktuur tydens elkeen van die periodes verskil kwalitatief van die 

in ander periodes. Met verloop van tyd vermeerder nie alleenlik die kind se kennis nie, maar 

die hele kognitiewe struktuur word herorganiseer. 

Die tweede fase van ontwikkeling, naamlik die pre-operasionele fase het betrekking op bierdie 

studie. Gedurende bierdie fase is die kind hoofsaaklik selfgesentreerd. Leer vind, soos in die 

sensories-motoriese fase, deur die vyf sintuie asook liggaamsbeweging plaas. Die kind se 

kognitiewe ontwikkeling is afhanklik van die inligting wat hy deur sy sintuie ontvang en 

interpreteer, kennis wat aan hom voorgehou en meegedeel word en nuwe vaardighede wat aan 

hom geleer word. Die kind begin belangstelling in gebeure en ander individue toon en 

sodoende ontwikkel hy binne 'n sosiale en kulturele konteks wat sy kognitiewe ontwikkeling 

be'invloed. Kennis is 'n produk van voortdurende interaksie tussen die individu en sy 

omgewing. Die kind leef in die bier en nou wereld en is konkreet gebonde. Leer is kumulatief 

van aard en voorafgaande leer vorm 'n basis vir algemene vaardighede waarop latere leer berus 

en voortbou. Die kind eksploreer graag deur middel van sy sintuie, boots na en vra vrae. 

Alhoewel abstrakte denke tydens bierdie fase 'n aanvang neem, ondervind die kind probleme 

met tydskonsepte soos met die verlede en toekoms. Taal- en probleemoplossingsvaardighede 

behoort uiteraard op die ontwikkelingsvlak van die kind onderrig te word en geleenthede vir 

ontdekking, eksplorasie en motivering is belangrik. 

Hierdie kognitiewe ontwikkelingsteorie van Piaget vorm die grondslag waarop die Suid

Afrikaanse skoolgereedmakingsprogram berus. Die teorie van Piaget word bier verabsoluteer 

en 'n kognitiewe ontwikkelingskurrikulum ter plaatse berus hoofsaaklik op perseptuele- en 

liggaamsbewegingprogram. Perseptuele ontwikkeling word hoog aangeskryf en het vir etlike 

jare die grondslag gevorm vir die aanvangsonderrigprogram; in die pre-primere sowel as in die 

primere skool. Die nuwe stelsel van uitkomsgebaseerde onderwys maak egter nie meer 

voorsiening vir 'n perseptuele aanvangsonderrigprogram gedurende die eerste kwartaal nie, 

maar perseptuele ontwikkeling word in die kurrikulum vervat. Dit feit dat leerprobleme en 

skolastiese vasgelopenheid hoofsaak:lik aan perseptuele uitvalle toegeskryf is, het bierdie 

program gesteun en onderwysers glo steeds dat leerprobleme binne bierdie paradigma verklaar 

en aangespreek behoort te word. Die navorser het voorts by navraag aan die onderwysers tot 
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die gevolgtrek:king gekom dat die meeste van hulle slegs met die teorie van Piaget bekend is, en 

weinig van hulle kennis dra van enige ander kognitiewe teoriee. Vrr hierdie studie is dit 

belangrik om ook die kognitiewe ontwikkelingsteorie van Lev Vygotsky van nader te beskou. 

Lev Vygotsky 

Vygotsky (1978) was 'n tydgenoot van Piaget. Kognitiewe ontwikkeling berus syns insiens op 

die volgende: 

• verwerwing van taal; 

• die sone van proksimale ontwikkeling; en 

• opvoeding as begeleier van ontwikkeling. 

Die sone van proksimale verwys na die verskil of diskrepans tussen die kind se vermoe om 

probleme onafhanklik op te los en die vermoe om met behulp en ondersteuning van 

volwassenes dit te kan vermag. Vygotsky meen dat die mens 'n produk van die sosiale en 

kulturele wereld is en dat kognitiewe ontwikkeling deur sosiale interaksie versterk word. Die 

kind internaliseer voortdurend nuwe kennis by bestaande kennis- en ervaringsbesit. 

Vygotsky glo dat die voorskoolse klaskamer op so 'n wyse ingerig behoort te word dat daar 

interaksie tussen onderwyser en kind asook kind en kind kan plaasvind. Hy plaas veral klem op 

'n holistiese taalbenadering. Die belangstelling van die kind behoort aandag te geniet. Kinders 

van verskillende ouderdomme moet die geleentheid kry om te sosialiseer. 

Hierdie kognitiewe ontwikkelingsmodel behoort meer ondersteuning binne die Suid-Afrikaanse 

voorskoolse kurrikulum te geniet. Alhoewel hierdie model nie perseptuele ontwikkeling 

aanspreek nie, maak die model nogtans voorsiening vir noodsaaklike ontwikkelingsvaardighede 

van die kleuter. Die rol van die opvoeder as begeleier in die ontsluiting van leerinhoude op die 

funksioneringsvlak van die kleuter, bewerkstellig 'n leergerigtheid by die kleuter wat sy 

uiteindelike selfaktualisering bevorder. In hierdie verband is die ontwikkelingsleerteorie van 

Erikson belangrik, wat bespreek sal word. 

Erik Erikson 
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Erikson (1980) het 'n kognitiewe ontwikkelingsmodel daargestel wat voorsiening maak vir die 

volgende indeling ten opsigte van die jong kind of kleuter: 

Ouderdom: Karaktereienskappe: 

Geboorte tot ljaar 

I tot 3 jaar 

3 tot 6 jaar 

Vertroue vs wantroue 

Outonomiteit vs twyf el 

Inisiatief vs skuld 

Ontwikkeling van: 

Hoop 

Wilskrag 

Do el 

Erikson glo <lat 'n gesonde klimaat waarbinne die kleuter kognitief kan ontwikkel, geskep 

behoort te word. Die kind moet aangemoedig word om inisiatief aan die <lag te le om sodoende 

'n intrinsieke motiveringstelsel op te bou. Gedurende die kleutertyd ontwikkel die kind 'n mate 

van onafhanklikheid asook 'n verantwoordelikheidsin. Die opvoeder moet aktiwiteite 

dienooreenkomstig beplan en die kleuter aanmoedig om te presteer. Erikson plaas veral klem 

op die ondersteuning, aanmoediging en prysing deur die volwassene of opvoeder waardeur 'n 

kind die konsep van verantwoordelikheid kan ontwikkel. Die teorie van Erikson is van groot 

belang in soverre <lat hoop, wilskrag en doelgerigtheid produkte is van die suksesvolle 

vestiging van outonomiteit en inisiatief wat die kleuter se selfaktualisering moontlik maak. 

Bykomend by hierdie teorie, regverdig die ontwikkelingsteorie van Reggio Emilia 'n kort 

bespreking. 

Reggio Emilia 

Reggio Emilia is 'n dorp in Italie. Die betrokke ontwikkelingsteorie is deur Loris Malaguzzi 

ontwikkel (New 1990). Die sentrale tema van hierdie kognitiewe ontwikkelingsmodel is <lat 

kognisie deur middel van 'n sosiale konstruksie van kennis ontwikkel. 

Alhoewel die kleuter nog nie ten volle op affektiewe, kognitiewe, sosiale en fisieke vlak 

ontwikkel het nie, is hy gerig op en ontvanklik vir die ontwikkeling van hierdie vaardighede. 

Die kleuter beskik oor kreatiwiteit, kennis, bevoegdheid en vindingrykheid om kognitief te 

groei en te ontwikkel. Die volwassene moet hierdie eienskappe in ag neem en leergeleenthede 

skep wat aanpasbaar en buigsaam is sodat die kleuter bogemelde vaardighede kan ontwikkel. 

Reggio Emilia maak veral gebruik van die "projekbenadering" wat op die kleuter se 

belangstelling gebaseer is. Die projekte fokus op die kennis, vaardighede, emosies en 

gesindhede van die kleuter wat ontwikkel en ontplooi word en wat tot kognitiewe verryking lei. 
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Reggio Emilia plaas veral klem op sosialiseringsgeleent.Qede binne die kleuter se 

ouderdomsgroep waardeur die kleuter kognitief kan ontwikkel. Die kleuter se behoeftes en 

vermoens sowel as die ondersteuning van die ouer en opvoeder, speel 'n belangrike rol in die 

kleuter se ontwikkeling. 

Bogenoemde teorie is veral op sosialiseringsgeleenthede geskoei. Hierdie benadering kan 

beslis ondersteun word, omdat voldoende sosialiseringsgeleenthede voorskools die kleuter reeds 

voorberei vir die uitkomsgebaseerde onderwysstelsel wat binne die formele onderrigsituasie in 

Suid-Afrika gevolg word. Groepwerk en sosialiseringsvaardighede binne hierdie stelsel is 

belangrike komponente wat nie buite rekening gelaat kan word nie. 

Kognitiewe ontwikkelingsrllosofie wat geletterdheid onderle 

Vanuit die studie van bestaande kognitiewe ontwikkelingsmodelle, word die volgende 

modaliteite van kognitiewe ontwikkeling wat geletterdheid onderle as belangrik beskou: 

• taal; 

• denke; 

• informele geletterdheid; 

• betekenisvolle ander mense; en 

• gemoedstoestand. 

In Figuur 2.1 word 'n kognitiewe ontwikkelingsmodel, as uitkoms van die literatuurstudie en 

praktiese ervaring in die veld skematies voorgestel. 

Ofskoon die aspekte hierbo genoem, verwys na inhoude, toestande, produkte en prosesse, vind 

dit individueel dog interafhanklik plaas en bemvloed elk van die modaliteite mekaar wedersyds 

en bevoordeel dit kognitiewe ontwikkeling direk sowel as indirek. 

Taal, reseptief sowel as ekspressief, ontwikkel uit gewaarwordings vanuit die omgewing en 

interaksie met dinge, aangeleenthede en betekenisvolle ander mense en die uiteindelike 

betekenis wat die kind daaraan beg. Stelselmatig word hierdie betekenisse in konsepte 

omgeskakel waarna bepaalde emosionele betekenisse daaraan geheg word. Laasgenoemde 

betekenisse gee inhoud aan denke wat weer sy tall kwantitatief sowel as kwalitatief verbreed tot 
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Figuur 2.1 Kognitiewe ontwikkelingsmodel 

Persepsie 

lnformele 
geletterdbeid 

Taal 

Kognitiewe 
ontwikkeling 

Betekenisvolle 
andermense 

Emosionaliteit 

Benke 

so 'n mate dat daar vanaf die konkrete na die abstrakte beweeg kan word. Uiteraard hou hierdie 

ontwikkeling verrykende gevolge vir kognitiewe ontwikkeling in aangesien gemelde inhoude in 

die kind se kognisie vasgele word namate dit met vorige betekenisvollle ervarings geintegreer 

word. Gemelde proses het weer 'n positiewe invloed op die taal-, emosionele- en 

denkprosesontwikkeling aangesien dit as 'n ewigdurende kruisstimulerende wisselwerking 

beskou kan word. Sinvolle verhoudings met betekenisvolle ander mense verryk eweneens die 

kind se geborgenheid en dus sy emosionaliteit wat weer steungewend ten aansien van 

taalontwikkeling is en dus ook vir die ontwikkeling van geletterdheid (sien hoofstuk 3). 

Namate die kind geletterdheidsvaardighede ontwikkel, word die kind se kognitiewe belewenisse 

gevoed en bevoordeel en uitgebrei wat weer sy emosionaliteit verryk en persoonsontwikkeling 

bemagtig. Die kind ondergaan ook deurlopende verbreding van die gemelde kognitiewe 

ontwikkelingsproses deur betekenisvolle perseptuele prosesse wat eweneens sy taal, denke, 

emosionaliteit en geletterdheid bevoordeel. So voed die wisselwerkende proses die kind se 

selfbeeld, waaghouding en wil om te eksploreer en is op sigself ontwikkelend van aard en maak 

emansipasie en uiteindelike selfaktualisering 'n moontlikheid. 
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Vervolgens word enkele kognitiewe ontwikkelingskurrikulums onder ontleed word. Hierdie 

programme word ingeskakel om kognitiewe ontwikkeling te bevorder en te verryk en fokus op 

bepaalde vaardighede wat die kleuter moet bemeester om kognitiefte ontplooi. 

'n Kognitiewe ontwikkelings- en verrykingskurrikulu~ naamlik "I Can Problem Solve" is in 

die Verenigde State van Amerika deur Myrna B Shure ontwikkel (Rooney, Poe, Drescher & 

Frantz 1993:335). Die kognitiewe model bevat bepaalde kognitiewe strategiee wat aan leerders 

probleemoplossingsvaardighede gee. Die skrywer omskryf hierdie model soos volg: " ... that 

children are not taught what to think or do, but how to think so they can decide for themselves 

what, and what not, to do.'' (Rooney et al 1993:335). Die motivering vir die ontwikkeling van 

hierdie kurrikulum berus op die volgende insigte en gevolgtrekkings waartoe die genoemde 

skrywer gekom het: 

• die proses van probleemoplossing, en nie die inhoudelike van die oplossing nie, beinvloed 

die gedrag; 

• probleemoplossing behels die generering van verskeie wyses waarop die probleem 

aangespreek kan word; 

• lae risiko kleuters, waar die moontlikheid van leerprobleme of tekorte relatief klein is, 

beskik oor die vermoe en vaardighede om probleme etfektief aan te pak en op te los. Hoe 

risiko kinders beskik nie oor hierdie vaardighede nie; 

• vroee intervensie met probleemoplossende gedrag verminder die voorkoms van hoe risiko 

gedrag; en 

• kinders met probleemoplossingsvaardighede neig om geduld en toleransie te openbaar en 

hulself in interpersoonlike verhoudings te kan handhaaf. Hierdie kinders is oor die 

algemeen populer en word maklik in die portuurgroep opgeneem. 

Shure (in Caruso, Dunn & File 1992: 15) het na aanleiding van bogenoemde gevolgtrekkings 'n 

kognitiewe probleemoplossingskurrikulum ontwerp waardeur die kleuter bepaalde kognitiewe 

ontwikkelingsvaardighede aanleer. Die kognitiewe kurrikulum bestaan uit drie volumes vir 

verskillende ouderdomsgroepe en ontwikkelingstadia. Die voorskoolse program bestaan uit 59 

lesse wat aan die kleuters onderrig word. Die lesse word onderverdeel in pre

probleemoplossende en probleemoplossende vaardighede, wat elk 'n aantal vaardighede insluit. 

Pre-probleemoplossende vaardighede sluit onder andere die volgende vaardighede volgens 
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Rooney et al (1993:336) in: 

• probleemoplossende woordeskat; 

• identifisering van emosies; en 

• sensitiwiteit vir ander se menings of oortuigings. 

Probleemoplossende vaardighede sluit weer, onder andere, die volgende in: 

• alternatiewe oplossings; 

• gevolge van gedrag; 

• oplossings; en 

• denkstrategiee. 

Elke les bevat spesifieke programmateriaal, aktiwiteite, speletjies, rollespel, illustrasies en 

dramatisering. Dialoogvoering vorm 'n belangrike onderdeel van die kognitiewe kurrikulum. 

Die dialoog geskied tussen kind en kind of tussen kind en volwassene. Hierdie dialoogvoering 

is 'n essensiele komponent aangesien dit die kind leer om probleme te identifiseer, probleme op 

te los of aan te spreek, 'n sensitiwiteit vir ander se gevoelens te ontwikkel en gedragsuitkomste 

of gevolge te analiseer. 

Shure (in Caruso et al 1992:20) meen dat die belangrikste stap tydens dialoogvoering is om die 

kind aan te moedig om die dinkwerk te doen. Die navorser ondersteun dit en bet in haar 

bemoeienis met beide onderwysers en kinders waargeneem dat die onderwyser te geredelik die 

oplossing verskaf of voorskriftelik in hul optrede of werkswyse is. 

Die navorser ondersteun die bogenoemde kognitiewe ontwikkelingskurrikulum en meen dat dit 

deel van die voorskoolse kurrikulum moet uitmaak en dienooreenkomstig onderrig moet word. 

Die kognitiewe ontwikkelingskurrikulum strek veral tot voordeel van die Suid-Afrikaanse 

kleuter aangesien by aan 'n stelsel van uitkomsgebaseerde onderwys tydens skooltoetrede 

blootgestel word. Hierdie onderwysstelsel stel veral eise in terme van probleemoplossende 

gedrag. Die navorser meen voorts dat die kleuter se interne lokus van kontrole hierdeur 

bevorder kan word. Die kleuter se sosialiseringsvaardighede kan verbeter, 'n emosionele 

welsyn kan bewerkstellig word en die kleuter kan tot selfaktualisering gelei word. 

Die National Association for the Education of Young Children (NAEYC) bet bepaalde kriteria 



26 

vir die kognitiewe ontwikkeling van die kleuter neergele. Volgens riglyne wat deur die 

NAEYC neergele is, word kognitiewe ontwikkeling beskou as 'n interaktiewe proses tussen die 

kleuter en sy omgewing (Caruso et al 1992:27). Hierdie proses hems op inisiatiet: aktiewe 

eksplorasie en eksperimentering deur die kleuter. Konkrete leermateriaal bevorder kognitiewe 

ontwikkeling. Kognitiewe ontwikkeling word voorts deur spel bevorder. Die volwassene moet 

kognitiewe aktiwiteite beplan wat bestaande vaardighede inoefen en uitbrei en verder 

voorsiening maak vir die aanleer van nuwe kognitiewe vaardighede. Hierdie aktiwiteite moet te 

alle tye 'n appel tot die kind rig. 

Die navorser ondersteun bogenoemde benadering en meen dat die kleuter voldoende 

spelgeleenthede moet kry. Nie alleen word kognitiewe ontwikkeling verryk nie, maar die 

kleuter ontwikkel 'n waag- en eksplorasie ingesteldheid. Voorskoolse programme moet 

uitdagende en uitnodigende spelgeleenthede skep waardeur die kind se kognitiewe vaardighede 

verryk kan word. Daar moet dus gewaak word teen 'n didakties-formele voorskoolse 

onderrigprogram wat weinig voorsiening maak vir spel. 

Die NAEYC (Caruso et al 1992:28) onderskryf die kognitiewe ontwikkelingsmodel soos deur 

Kohlberg en Mayer (1972:452) in die sewentiger jare ontwikkel is. Volgens hierdie skrywers 

bestaan daar drie teoretiese perspektiewe waarop kognitiewe ontwikkeling en 'n kognitiewe 

kurrikulum berus. Die teoriee beeld saam kognitiewe ontwikkeling uit en behels die volgende: 

• maturasieteorie; 

• omgewingsleerteorie; en 

• kognitiewe ontwikkelingsteorie. 

Maturasie is die proses wat kognitiewe ontwikkeling voorafgaan en deur bepaalde aangebore 

ontwikkelingsmoontlikhede gekenmerk word. Kognitiewe ontwikkeling en ontwikkelings

tempo word as aangebore beskou en is uniek aan elke individu. 

Die omgewingsleerteorie wprq pmskryf as 'n meganiese model wat op 'n assosiatiewe, 

stimulus-responsbenadering qerus. pntwikkeling word aan fisiese en sosiale gebeure gekoppel. 

Die vestiging of uitbreiding v~ 4;' kleuter se response word vasgele deur middel vap 'n 

assosiasie wat ontstaan tussen t~~~oering of vergoeding van die omgewing. Kognit~ewe 

ontwikkeling is dus die resultaat v~ ~lgerigte onderrig en leer. 
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Die kognitiewe ontwikkelingsteorie, wat hoofsaaklik op Piaget se teorie berus, beskou 

kognitiewe ontwikkeling as 'n produk van die interaksie van die kleuter met die fisiese en 

sosiale wereld eerder as 'n gevolg van maturasie of omgewingsleer. 

Kognitiewe ontwikkeling vind plaas as gebeure in die kleuter se ervaringswereld aktief 

georganiseer word deur middel van kognitiewe prosesse of strukture. Die kleuter bewerkstellig 

ekwilibrium deur middel van aanpassings of veranderings in sy eie kognitiewe strukture. Leer 

en ontwikkeling kom dus voor wanneer reorganisasie van nuwe leerstrukture wat die kind deur 

middel van aktiewe deelname en betrokkenheid met die fisiese en sosiale omgewing maak, 

plaasvind. 

Die navorser ondersteun 'n kognitiewe ontwikkelingsmodel wat kongruent is met bogemelde 

drie modelle. Die NAEYC (Caruso et al 1992:31) meen dat die volgende kognitiewe 

komponente, wat verband hou met die ontwikkelingsteoriee in die voorskoolse kurrikulum, 

vervat moet wees: 

• tydens maturasie moet die kleuter blootgestel word aan gestruktureerde sowel as 

ongestruktureerde spel en die uniekheid van die kleuter moet deurgaans tot uiting kom; 

• doelwitte wat in die omgewingsleerbenadering ingesluit moet word is onder andere die 

volgende (Caruso et al 1992:30): 

- woordeskatuitbreiding; 

- letterherkenning; 

- kleur-vormherkenning; 

- getalbegrip; 

- memorisering van feitlike inligting; 

- bemeestering van hierdie inligting; en 

- inhoudelike leer. 

• kognitiewe ontwikkeling (Caruso et al 1992:31) bevat onder meer doelwitte wat met die 

volgende verband hou: 

- denkprosesse; 

- probleemoplossing; 

- kennisuitbreiding; en 

- eksplorasie van konkrete materiaal. 
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Die navorser meen dat hierdie kognitiewe kurrikulum voorsiening vir die ontwikkeling van 

verskeie vaardighede maak en beveel aan dat die Suid-Afrikaanse voorskoolse kurrikulum 

hierdie model sinvol kan integreer by die bestaande program. 

Aanvullend tot die vorige kurrikulums is die MLP (Mediated Learning Experience) 'n 

voorskoolse kurrikkulum waardeur die kind se kognitiewe- en sosiale ontwikkeling bevorder 

word. Hierdie kurriulum is in samewerking met Reuven Feuerstein, die grondlegger van MLP, 

by die Universiteit van Washington ontwikkel (Notari-Syverson, Cole, Osborn & Sherwood 

1996: 12). Deur middel van die kurrikulum word kognitiewe ontwikkelingsprosesse op 'n 

sistematiese wyse aangespreek. Die rol van die volwassene as begeleier om inhoude te ontsluit, 

word hoog aangeskryf. 

Die MLP bestaan uit 19 kurrikulumeenhede wat beide kognitiewe en sosiale vaardighede 

omvat. Gemelde vaardighede word ontwikkel en bevorder deur 'n verskeidenheid aktiwiteite. 

Hierdie aktiwiteite word in sowel groot as klein groepies aangebied sodat die kind die 

geleentheid kry om hierdie vaardighede te bemeester en in te oefen (Notari-Syverson et al 

1996: 13). Die vaardighede waarna hierbo verwys is, behels onder meer die volgende: 

• persepsie; 

• geheue; 

• klassifisering; 

• beplanning; 

• effektiewe kommunikasie; 

• probleemoplossing; en 

• denkprosesse. 

Elke eenheid neem ongeveer twee tot drie weke in beslag. Die kurrikulum maak vir drie 

moeilikheidsgraadvlakke voorsiening sodat die individu op sy eie gereedheidsvlak by 

aktiwiteite betrokke kan raak. 

Aangesien die MLP-program beide kognitiewe- en sosiale ontwikkeling onderle, maak die 

program daarvoor voorsiening dat leerervarings op die volgende wyses gestruktureer word 

(Notari-Syverson et al 1996:15): 
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• deur middel van begeleiding word die kleuter aan bepaalde denkstrategiee, 

probleemoplossingsvaardighede asook sosiale vaardighede blootgestel. Die MLP 

kurrikulum bevat riglyne waarvolgens die onderwyser hierdie vaardighede aan die kind kan 

oordra; 

• intensionaliteit en wisselwerking: die opvoeder het spesifieke doelstellings om te bereik 

en begelei dus die kleuter tydens die leersituasie. Voorts word bepaalde eise aan die kleuter 

gestel. Die volwassene is voortdurend in interaksie met die kleuter en strategiee ter 

bereiking van die doelwitte word by die individuele behoeftes van die kleuter aangepas. 

Probleemoplossingstrategiee word aan die kleuter geverbaliseer en gedemonstreer; 

• betekenis en doel: die rasionaal ten grondslag van die aktiwiteite wat deur die kleuter 

uitgevoer word, word aan horn oorgedra; en 

• transendentaal: die begeleier transendeer die spesifieke leeraktiwiteite deur ook sekondere 

doelstellings te stel. Die kleuter kry voorts die geleentheid om sy ervarings van 'n bepaalde 

aktiwiteit weer te gee. 

Die navorser ondersteun bogemelde kognitiewe ontwikkelingskurrikulum en meen dat indien 

die kleuter hierdie vaardighede reeds voorskools bemeester, hy in staat sal wees om aan die eise 

van die formele onderrigsituasie te voldoen. Uitkomsgebaseerde onderwys wat tans aan die 

orde van die dag is, vereis onder andere dat die kind oor kritiese denkvaardighede, kreatiewe 

probleemoplossingstrategiee en sosiale vaardighede beskik. Indien hierdie vaardighede reeds 

voorskools ontwikkel en ontplooi kan word, sal die kind die formele onderrigsituasie met die 

nodige vaardighede betree en tot selfaktualisering kom. Die navorser meen voorts dat die 

voorskoolse kleuter alreeds vaardighede aangeleer kan word om bewus te raak van sy eie 

denkprosesse. Selfmoniterings- en evalueringsvaardighede om sy eie insette te evalueer en te 

moniteer, kan reeds voorskools aan die kleuter op 'n informele vlak gekommunikeer word. Die 

verryking van kognitiewe ontwikkelingsvaardighede sal die kleuter se taal- en sosiale 

vaardighede positief beinvloed en sodoende die kleuter se selthandhawing en 

selfverwesenliking bevorder. 

Herbst en Huysamen (1993:88) meen dat kognitiewe ontwikkeling deur onder andere die 

volgende perseptuele ontwikkelingsvaardighede beinvloed en bevorder word. Die vaardighede 

is soos volg: 

• visuele- en ouditiewe diskriminasie; 
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• visuele- en ouditiewe geheue; 

• visuele en ouditiewe analise en sintese; 

• onthou van hoeveelhede en numeriese konsepte; 

• voorgrond-agtergrondonderskeiding; 

• vormkonstantheid; 

• vormwaarneming; en 

• ruimtelike verhoudings. 

Hierdie denkwyse het daartoe gelei dat 'n kognitiewe ontwikkelingsmodel ontwikkel is waarop 

die huidige voorskoolse kurrikulum in Suid-Afrika geskoei is. Die voorskoolse kurrikulum 

maak ryklik voorstenmg vir die onderrig van bogemelde modaliteite. 

Skoolgereedmakingsprogramme soos onder andere ''Op die Drumpel" (1982) en "Leaming 

through play" (1989), wat hoofsaaklik op perseptuele onderrig gerig is, ontwerp en verskaf die 

voorskoolse programme wat deur voorskoolse instansies gevolg word. Nie alleen maak 

voorskoolse onderrig hiervoor voorsiening nie, maar volgens die aanvangsonderrigprogram 

word hierdie modaliteite binne die formele leersituasie tydens die totale eerste kwartaal aan die 

kind onderrig. Sedert die implementering van die uitkomsgebaseerde onderwysstelsel, word die 

perseptuele modaliteite egter binne die drie leerprogramme geletterdheid, gesyferdheid en 

lewensvaardighede aangespreek. 

Die navorser kritiseer 'n kognitiewe ontwikkelingsmodel wat bloot op perseptuele ontwikkeling 

berus en meen dat denkvaardighede, probleemoplossingstrategiee, kritiese denke, geletterdheid 

en metakognisie nie deur perseptuele aktiwiteite ontwikkel word nie. Die kleuter wat die 

formele onderrig- en leersituasie met alleenlik perseptuele vaardighede betree, het volgens die 

navorser geen waarborg tot skolastiese sukses nie. 

Aangesien sosialisering 'n belangrike beginsel in die onderwysproses is en omdat dit 'n 

belangrike rol in uitkomsgebaseerde onderwys speel sal die sosiale ontwikkeling van die 

voorskoolse kleuter bespreek word. 

2.3.2 Sosiale ontwikkeling 

Die kleuter is van nature 'n sosiale wese en openbaar die behoefte om met mense om te gaan, in 
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gesprek of dialoog te tree, hulle na te boots en van hulle te leer. Louw (1990:299) sien 

sosialisering as die proses waardeur die individu leer om aan die morele standaarde, 

rolverwagtings en eise vir aanvaarbare gedrag in die betrokke samelewing, te voldoen. Sosiale 

ontwikkeling behels 'n groeiende sneeubal van bykomende kennis en begrip van beide die self 

en ander en vorm voorts die basis vir persoonlike groei (Nutall et al 1999: 17). 

Sosiale ontwikkeling word deur Gouws, Meyer, Louw en Plug (1979:285) omskryf as die 

ont:wikkeling van die kind se behoefte aan menslike kontak en aan ~ sosiale vaardighede. Dit 

sluit die ont:wikkeling van spraak en spel in. Sams word sosialisering as 'n dee/ van sosiale 

ont:wikkeling bes/mu. Die navorser ondersteun bogemelde aanhaling en sal aandag gee aan en 

'n bespreking wy aan die verband tussen sosiale ontwikkeling en spel. 

Die sosiale ontwikkeling van die kleuter word deur Du Toit et al (1991:91) omskryf as" ... a 

process whereby he learns to fulfil moral standards, expectations and requirements for 

acceptable behaviour". Harris et al (1991:321) beskou sosiale ontwikkeling as die proses 

waardeur die kleuter leer watter gedragspatrone toepaslik is asook die vermoe om dan 

dienooreenkomstig op te tree. 

Volgens bogenoemde navorsers is sosiale ontwikkeling die verwerwing en uitlewing van 

aanvaarbare, morele gedrag en die vermoe om op 'n aanvaarbare wyse met andere saam te leef. 

Maxwell en Eller (1994:59) beklemtoon die waarde van ouerbetrokkenheid waardeur kleuters 

se sosiale ontwikkeling bevorder word. Die skrywer meen dat ouers wat geleenthede skep 

waarbinne die kleuter sy sosiale vaardighede kan inoefen, sosiale ontwikkeling en bevoegdheid 

bevorder. 

'n Studie wat deur Ladd (1990:83) ondemeem is bet aan die lig gebring dat wanneer ouers hul 

kleuters aan sosiale aktiwiteite binne die gemeenskap blootstel, hulle geredeliker toereikende 

sosiale vaardighede ontwikkel. Kleuters wat op 'n gereelde basis na 'n park of 

gemeenskapswembad geneem is, het positiewe sosiale ontwikkelingsvaardighede bemeester. 

Die kleuters se sosiale gedrag is onder andere gekenmerk deur toereikende handhawing van 

hulself in 'n portuurgroep, minder angstige gedrag, getroue skoolbywoning en goeie 

gesondheid. 
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Die navorser meen dat ouers deeglik ingelig behoort te word oor hul rol in die kleuter se sosiale 

ontwikkeling asook die vestiging van sosiale vaardighede. Ouers moet verantwoordelikheid en 

aanspreeklikheid aanvaar vir hul voorbeeld en die uitleef van sosiaal-aanvaarbare gedrag wat 

die kleuter se gedrag dienooreenkomstig kan beinvloed. Bogemelde studie bevestig dat 

informele aktiwiteite, wat eenvoudig en boonop koste-effektief is, op 'n spontane wyse deur die 

ouer ingeskakel kan word om sosiale ontwik:keling te bevorder. 

Cowan, Cowan, Shultz en Heming (1994: 112) beklemtoon die waarde van ouerbetrok:kenheid 

en meen dat die ouer 'n definitiewe invloed op die kleuter se sosiale ontwik:keling het. Die 

navorser het 'n studie ondemeem rondom die vraag of ouers se opvoedingstyl en 

huweliksverhouding sosiale ontwik:keling beinvloed. Die uitkomste van die studie het getoon 

dat ouers wat beskikbaar is, warmte, wedersydse aanvaarding en aanvaarbare sosiale gedrag 

openbaar, se kleuter toereikende en aanvaarbare sosiale ontwik:kelingsvaardighede ontwik:kel. 

Barth en Parke ( 1993: 181) sluit by bogenoemde skrywer aan en het 'n studie onderneem wat 

die verband tussen ouer-kind interaksie en sosiale ontwik:keling ondersoek het. Die 

navorsingsresultate het aan die lig gebring dat die kleuters van ouers wat speelgeleenthede 

geskep het, toereikende sosialiseringsvaardighede ontwikkel het. Die ouers het voorts ook die 

kleuters aan interaksie- en kommunikasiegeleenthede blootgestel. Die gevolg was dat hierdie 

kleuters sosiale vaardighede ontwik:kel het om hulself binne hul portuurgroep te handhaaf en 

geredelik by die kleuterskool in te skakel. 

Die navorser onderskryf en beklemtoon die waarde van bogemelde studies en meen dat ouers 

nie alleen spelgeleenthede vir die kleuter moet skep nie, maar ook betrok:ke moet raak en saam 

met die kleuter speel. Hierdie spel sal nie alleen sosiale ontwik:keling bevorder nie, maar ook 

kognitewe, affektiewe, taal- en geletterdheidsvaardighede positief beinvloed. Ook Taylor 

(1991:20) plaas 'n hoe waarde op ouerbetrok:kenheid en meld dat veral die moeder, as primere 

opvoeder, 'n bydrae tot die sosiale ontwik:keling van die kleuter kan lewer. 

Harris et al (1991:321) meen dat die ouer 'n navolgenswaardige voorbeeld vir die kleuter 

behoort te wees om te verseker dat hy behoorlike sosiale gedrag ontwik:kel. Die ouer se gedrag 

moet deur die kleuter geintemaliseer word. Die skrywer beklemtoon die voorbeeld van 

waardes, norms, standaarde en reels van die ouerhuis deur die volgende aanhaling: "Before a 
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child can learn to follow the rules of his society, he must first learn to follow the rules of his 

own family. Thus, socialization has its beginnings within the family, with the parents playing a 

major role". 

Die sosiale ontwikkeling van die kleuter berus dus veral op samesyn en ervarings met hul 

primere opvoeders. Ouers verskaf uiteraard die essensiele opvoedingsvoorbeeld en positiewe 

voorlewing waarbinne sosiale ontwikkeling kan gedy. Die rigting waarin die sosiale 

ontwikkeling van die kleuter verloop, word medebepaal deur die geleenthede wat aan die 

kleuter gebied word om sosiale vaardighede in te oefen. Die navorser meen voorts dat indien 'n 

appel tot die kleuter gerig word, waarbinne sosiale vaardighede ingeoefen kan word, die kleuter 

'n waaghouding, 'n wil en bereidheid tot deelname, betrokkenheid, handhawing van homself, 

aanvaarding van andere, mededeelsaamheid en inisiatief sal ontwikkel. Die kleuter sal 

waarskynlik voorts 'n positiewe selfkonsep ontwikkel en meer geredelik tot uiteindelike 

selfaktualisering kom. 

Brett (1994:10) beskou die kleuterskool as een van die primere instansies waar die kleuter 

sosiale vaardighede aanleer en ontwikkel. Die voorskoolse kurrikulum moet vir 

sosialiseringsgeleenthede voorsiening maak waartydens sosiale ontwikkeling ontplooi en 

bevorder word. Die kleuter moet die geleentheid kry om met ander te dee~ in 'n groep te 

funksioneer, sy beurt af te wag, onderhandelingsvaardighede aan te leer, interpersoonlike 

probleme op te los en binne die groepsnorm te funksioneer. 

Maxwell et al (1994:57) ondersteun bogenoemde skrywer en bevestig dat die kleuterskool die 

sosiale ontwikkeling van die kleuter kan bevorder. Maxwell et al (1994:57) noem drie sosiale 

vaardighede wat die kleuter se aanvaarding binne die portuurgroep be'invloed en sy uiteindelike 

aanpassing en oorgang na formele onderrig, bevorder en moontlik maak. Die sosiale 

vaardighede hierbo na verwys is soos volg: 

• Speelgedrag. 

Die navorser van die studie het na aanleiding van 'n navorsingsprojek, waar kleuters se 

speelgedrag in hul portuurgroep waargeneem is, tot die volgende gevolgtrekkings gekom: 

- kleuters wat in 'n groep kan saamspeel word aanvaar deur die portuurgroep, terwyl 

kleuters wat nie in 'n groep konformeer nie, deur die portuurgroep verwerp word; 
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- aanvaarbare sosiale gedrag tydens die voorskoolse jare, is 'n goeie voorspeller vir 

aanpassing en die handhawing van die self binne die formele leersituasie op skool. 

Kleuters wat op 'n positiewe en samewerkende wyse met die portuurgroep omgaan, 

word aanvaar deur beide opvoeders en maats. Aggressiewe en vyandige kleuters 

word egter maklik deur die portuurgroep verwerp. Taylor (1991:16) postuleer dat, 

indien die kleuter reeds voorskools aggressiewe en ontwrigtende gedrag openbaar, 

dit 'n invloed op sy totale sosiale ontwikkeling het. Hierdie kleuters :funksioneer 

veral moeilik binne die formele leer- en onderrigsituasie en vind dit moeilik om 

hulself in latere interpersoonlike verhoudings asook binne hul portuurgroep, te 

handhaaf; en 

- kleuters wat aanvaarbare en toepaslike rolle binne simboliese spelaktiwiteite vertolk, 

word geredelik deur die portuurgroep aanvaar. 

• Inskakeling by die portuurgroep 

'n Voorwaarde vir die opneem van die kleuter binne sy portuurgroep word deur die gedrag 

van die kleuter bepaal. " ... because they use polite techniques that do not interfere with the 

ongoing flow of activity, these children are usually well received by the group" (Maxwell et 

al 1994:57). Kenmerkend dus van hierdie kleuters is dat hulle by die portuurgroepnorm kan 

aanpas en binne die reels en standaarde van die groep :funksioneer. 

Taylor (1991:16) sluit aan by bogenoemde skrywer en motiveer dat kleuters met 

onaanvaarbare sosiale gedrag, moeilik binne die portuurgroep opgeneem word. Die skrywer 

meen ook dat sosiaal-aanvaarbare gedrag deur onder andere positief geldende gedrag, die 

vermoe om saam te werk en mededeelsaamheid gekenmerk word. 

• Kommunikasievaardighede 

Die kleuter se kommunikasievermoe en -vaardighede be'invloed sosiale ontwikkeling. Die 

navorser meen dat die kleuter oor die volgende kommunikasievaardighede moet beskik om 

horn aanvaarbaar binne die portuurgroep te maak: 

- toepaslike verbale en nie-verbale vaardighede; 

- korrekte aanspreekwyse van lede van die groep; en 

toepaslike luistervaardighede. 
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In die Jig van die voorafgaande menings is dit duidelik dat die kleuter 'n natuurlike behoefte 

openbaar om by sy portuurgroep in te skakel. Tydens die bemoeienis met kleuters is gesien dat 

nie alle kleuters se sosiale ontwikkeling na wense verloop nie en dat dit opsigself 'n negatiewe 

invloed op die totale ontwikkeling van die kleuter kan he. Indien die kleuter deur die 

portuurgroep vermy en verwerp word, vergroot sy sosiale ontwikkelingsagterstande. Dit kan 

lei tot 'n hose kringloop waardeur die kleuter nie geleentheid kry om aanvaarbare sosiale gedrag 

aan te leer en in te oefen nie. Die kleuter se persepsies rondom homself, sy vermoens en 

bevoegdhede kom in gedrang wat sy sosiale gedrag en ontwikkeling verder op 'n negatiewe 

wyse be'invloed. Dit is gevolglik noodsaaklik dat beide opvoeders en ouers kleuters wat sosiale 

ontwikkelingstekorte openbaar, vroegtydig identifiseer sodat die nodige intervensie kan 

plaasvind. 

Verskeie skrywers Hanline (1999:290), Grove en Hauptfleisch (1982:20), Du Toit et al 

(1991:95), Smith, Cowie en Blades (1998:114), Nowak-Fabrykowski (1994:63), Levy, 

Wolfgang en Koorland (1992:246), Wyver en Spence (1995:42), Walden en Lemerise 

(1999:353), Danby (1996: 152) en Evaldsson en Corsaro (1998:382) beklemtoon die waarde wat 

spel vir sosiale ontwikkeling van die kleuter inhou. Die spel van die kleuter toon 'n spesifieke 

ontwikkelingsverloop wat vervolgens van nader beskou sa1 word. 

Natason (1997:94), Grove (1984:20) en Wyver et al (1995:44) beskou die ontwikkelingsproses 

van sosiale speelgedrag soos volg: 

• onbetrokke gedrag: In hierdie stadium loop die kleuter as onbetrokke enkeling rond en 

kyk hoe ander speel, maar is nie langer as enkele minute by enige aktiwiteit konstruktief 

betrokke nie; 

• toeskouergedrag: Die kleuter neem ander waar terwyl hulle speel, maar raak nie self 

betrokke nie. Anders as in die vorige stadium, is die kleuter egter meer betrokke as bloot 'n 

toeskouer; 

• alleenspel: Die kleuter speel alleen met sy speelgoed. Hy is nie by ander kinders betrokke 

nie en dit lyk of hy nie van hulle bewus is nie; 

• parallelle spel:. Twee of meer kleuters speel op min of meer dieselfde wyse langs mekaar 

met dieselfde speelgoed. Hulle is bewus van mekaar se teenwoordigheid, maar daar vind 

geen ware interaksie plaas nie. Hulle tree nie in gesprek met mekaar nie en deel ook nie die 

speelgoed nie. Hulle kyk egter wel van tyd tot tyd na mekaar; 
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• vennootskapspel: In die stadium speel die kleuter met ander kinders, maar verkies om sy 

eie keuse in terme van spel te maak eerder as dit wat die groep verlang; en 

• samespel: Die kleuters vorm groepe om 'n spesifieke speletjie te speel wat hoofsaaklik 

verbeeldingspeletjies insluit. Elke kleuter vervul 'n bepaalde rol in die groep en behou sy 

rol tensy dit deur onderhandeling met die groep verander word. 

Kleuters raak ook egter by verskillende speltipes betrokke. Wyver et al (1994:43) meen dat 

daar 'n aantal spelsoorte of tipes is waarby die kleuter betrokke kan raak. Die skrywer 

beklemtoon die waarde van spel en postuleer voorts dat daar 'n korrelasie bestaan tussen spel en 

kognitiewe ontwikkeling. Kleuters wat aan spelgeleenthede blootgestel word, ontwikkel 

toereikende probleemoplossingsvaardighede. V oorts word taal- en begripsvaardighede, 

ouditiewe ontwikkeling, emosionele en perseptuele vaardighede ontwikkel en uitgebrei (Wyver 

et al 1995:43). 

'n Navorsingsprojek wat deur gemelde Wyver et al (1995:44) onderneem is, bet verskillende 

speltipes van die kleuter geidentifiseer. Die spelsoorte waarby kleuters betrokke raak is onder 

andere die volgende: 

• passiewe spel: Die kleuter kyk toe maar speel nie; 

• ontdekkingspel: Die kleuter ontdek en speel hoofsaaklik deur middel van motoriese 

aktiwiteite; 

• fisiese spel: Die kleuter raak by groot motoriese aktiwiteite betrokke; 

• konstruksiespel: Die kleuter skep of bou artikels uit materiaal wat tot sy beskikking is; 

• spel met behulp van hulpmiddels: Die kleuter is afhanklik van hulpmiddels vtr 

fantasiespel; 

• sosio-dramatiese spel: Die kleuter raak betrokke in en vertolk 'n bepaalde rol m 

verbeeldingspeletjies; en 

• tematiese spel: Verbeeldingspel met 'n bepaalde tema, wat nie deel van die daaglikse 

bestaan is nie, is aan die orde van die dag. 

Wyver et al (1995:44) meen voorts dat die meeste kleuters by fisiese- en konstruksiespel 

betrokke raak. Hanline (1999:290) ondersteun laasgenoemde skrywer en beveel aan dat 'n 

voorskoolse kurrikulum hoofsaaklik op spel geskoei moet wees. Die skrywer meen dat die 
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kleuter aan drie soorte spel, naamlik konstruksiespel, simboliese spel en sensories-motoriese 

spel blootgestel behoort te word. 

Konstruksiespel verwys na die skep van iets. Die kleuter gebruik onder andere blokkies, verf: 

inkleurpotlode, deeg, water en sand om te kan skep. 

Simboliese spel verwys na rollespel wat hoofsaaklik op fantasiee berus. Hierdie spel word 

gekenmerk deur bepaalde rolvertolkings en die kleuter vertolk 'n rol wat gewoonlik aan horn 

bekend is. 

Sensories-motoriese spel kan omsk:ryf word as die ontdekking van die wereld deur middel van 

fisiese interaksie. Dit sluit onder meer grootmotoriese en fynmotoriese aktiwiteite in. 

V oorbeelde is onder andere aktiwiteite op klim-en-klouterapparaat, loop op stelte, swaai aan 'n 

tou, loop op 'n drom en rol binne 'n buiteband. 

Beide die ouderdom en ontwikkelingsvlak van die kleuter belnvloed die tipe spel waarmee hy 

betrokke raak. Die volgende indeling in terme van ouderdom kan volgens Hanline (1999:291) 

gemaak word : 

• kinders tussen die ouderdom van nul tot een jaar is voltyds betrokke by sensories-motoriese 

spel; 

• kinders tussen die ouderdom van een en twee jaar spandeer nagenoeg 80% van hul tyd aan 

sensories-motoriese spel en ongeveer 200/o aan eenvoudige simboliese spel; 

• kinders tussen die ouderdom van twee en drie jaar bestee onderskeidelik min of meer 50% 

aan sensories-motoriese spel, ongeveer 25% aan simboliese spel en nagenoeg 25% aan 

konstruksiespel; 

• nagenoeg 30% van die kinders tussen die ouderdom van drie en vier jaar se tyd word bestee 

aan sensories-motoriese spel, 400/o simboliese spel en 300/o aan konstruksiespel; en 

• kinders tussen die ouderdom van vier en vyf jaar spandeer ongeveer min of meer 55% aan 

konstruksiespel, 'n kwart van hul tyd aan sensories-motoriese spel en ongveer 20% aan 

simboliese spel. 

Hanline (1999:295) meen voorts dat die voorskoolse kurrikulum ten aansien van elke tipe spel, 
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ten minste 45 - 60 minute per dag voorsiening behoort te maak. Sodoende kan die kleuter 

toereikende en toepaslike spelgedrag aanleer wat sy sosialiseringsvaardighede kan bevorder. 

Bogenoemde impliseer dat voorskoolse instansies behoorlik ingerig moet word om aan die 

kleuter geleentheid te verskaf om in spel en sosiale interaksies betrokke te raak. Opvoeders 

moet voorts die ouderdom asook individuele spelbehoeftes van die kleuter, soos hierbo 

uiteengesit, in ag neem tydens die beplanning van spelaktiwiteite. 

Nowak-Fabrykowski et al (1994:63) beklemtoon die waarde van simboliese spel en meen dat 

die kleuter se sosialiseringsvaardighede hierdeur ontwikkel en verryk word. Die skrywer 

postuleer voorts dat simboliese spel tot kognitiewe verryking, kreatiwiteit, verbeterde 

verbaliserings- en uitdrukkingsvaardighede asook probleemoplossingsvaardighede lei. 

Simboliese spel is bevorderlik vir die kleuter se emosionele welsyn aangesien hy die 

geleentheid kry om sy emosies uit te speel en sodoende weer te gee. Die kleuter kry voorts die 

geleentheid om met volwassenes, sy portuurgroep en ander mense in interaksie te tree. 

Levy et al (1992:246) meen dat daar 'n verband tussen taalverwerwing en sosiale ontwikkeling 

bestaan. Die skrywer meen dat taal binne '11 sosiale konteks verwerfword en dat spelaktiwiteite 

waarby kleuters graag betrokke raak, tot taalverryking lei. Sosio-dramatiese spel wat ook as 

verbeeldingspel bekend staan en waartydens rolvertolking plaasvind, verbeter die algemene 

taalontwikkeling van die kleuter. 'n Navorsingstudie waartydens kleuters aan sosio-dramatiese 

spel vir 'n tydperk van 20-30 minute per week onderwerp was, is deur Levy et al (1992:248) 

ondemeem. Die kleuters het die geleentheid gekry om in sosio-dramatiese spel betrokke te 

raak. Die navorser het die volgende aanbevelings gemaak: 

• sosio-dramatiese gedrag verbeter en verryk die kleuter se woordeskat; 

• die kleuter se algemene kornrnunikasievaardighede word uitgebrei; 

• toereikende gesprekvoeringsvaardighede word aangeleer; en 

• die kleuter se sintaktiese bewussyn word bevorder deurdat hy geneig is om langer 

spraakeenhede aan te wend. 

Die navorser meen dat kleuters, na aanleiding van bogenoemde studie, aan sosio-dramatiese 

spel blootgestel behoort te word. Sosio-dramatiese spel kan voorts met geletterdheids

aktiwiteite gekombineer word om inforrnele geletterdheidsontwikkeling te bevorder. Kleuters 
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kan onder andere rympies, liedjies en stories dramatiseer en die rol van 'n bepaalde karakter 

vertolk. Hierdie aktiwiteite kan voorts die kleuter se kognitiewe en emosionele ontwikkeling 

verryk en tot selfaktualisering van die kleuter lei. 

Die waarde van spel kan nie oorbeklemtoon word nie en die navorser sluit die gedeelte rondom 

spel met die volgende aanhaling af "The importance of play on a young child's development 

cannot be understated. Play gives children the opportunities to understand the world, interact 

with others, express and control emotions, develop symbolic capabilities, attempt novel or 

challenging tasks, solve problems, and practise skills. Play may contribute to the development 

of posture, movement and self-sufficiency. There also appears to be positive relationships 

between the frequency and complexity of young children's play and IQ, problem-solving, 

creativity, language and literacy, and social competence" (Hanline 1999:289). 

Caruso et al (1992:31) het 'n studie ondemeem waartydens opvoeders 'n bepaalde waarde aan 

ontwikkelingskriteria van die kleuter moes toeken. Die ontwikkelingskriteria bet onder andere 

kognitiewe, affektiewe, sosiale, fisiese en taal- ontwikkelingsvaardighede ingesluit. Die meeste 

opvoeders bet gemeen dat sosiale en affektiewe ontwikkeling die be1angrikste 

ontwikkelingskriteria is. Hierna volg die kleuter se taal- en kognitiewe ontwikkeling. Aan 

motoriese of fisiese ontwikkeling word die laagste waarde toegeken. 

'n Studie wat by bogenoemde aansluit is deur Knusden (1989:54) ondemeem. Beide opvoeders 

en ouers is by hierdie studie betrek waartydens hulle 'n bepaalde waarde aan tien 

ontwikkelingsvaardighede wat voorskools onderrig en bemeester moet word, moes toeken. 

Hierdie vaardighede word vervolgens in 'n hierargie van betekenis, soos deur opvoeders en 

ouers gedefinieer, weergegee: 

1. luistervaardighede; 

2. selfvertroue; 

3. sosiale ontwikkeling; 

4. taalvaardighede; 

5. kognitiewe vaardighede; 

6. fyn motoriese vaardighede; 

7. groot motoriese vaardighede; 

8. probleemoplossingsvaardighede; 
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9. kunswaardering; en 

I 0. onafhanklike funksionering. 

Uit die voorafgaande is dit voor die hand liggend dat beide opvoeders en ouers 

luistervaardighede, selfvertroue en sosialisering as die drie belangrikste vaardighede beskou. 

Die navorser meen egter dat sosiale ontwikk:eling, wat selfvertroue bevorder en 'n positiewe 

ingesteldheid kweek as die belangrikste vaardigheid beskou kan word. Alhoewel 

geletterdheidsontwikkeling nie in die hierargie verskyn nie, sou die navorser informele 

geletterdheidsvaardighede in die hierargie inbou. Geletterdheidsontwikk:eling maak onder 

andere voorsiening vir luistervaardighede sowel as kognitiewe verryking. Die kleuter se 

taalontwikkeling en sosialiseringsvaardighede kan voorts deur geletterdheidsontwikkeling 

bevorder word. Probleemoplossingsvaardighede kan deur middel van die voorlees van stories 

aan die kleuter gedemonstreer word. Fyn motoriese vaardighede kan deur die bantering van die 

boek ingeoefen en uitgebrei word. Illustrasies in storieboeke kan met die kleuter bespreek word 

en waardering van kuns kan sodoende ontwikk:el word. Die kleuter kan na die voorlees van 

stories self kreatiwiteit aan die dag le deur bepaalde aktiwiteite uit te voer. Die kleuter kan 

voorts gelei word om selfstandig en onafhanklik te ''lees" en te "skryf'. Die navorser meen dat 

'n magdom van vaardighede deur geletterdheid ontwikkel kan word wat sal hydra tot die 

uiteindelike selfaktualisering van die kleuter. Dit is verder betekenisvol om binne die konteks 

van die studie die perseptuele ontwikkeling van die kleuter van nader te beskou en te analiseer. 

2.3 .3 Perseptuele ontwikkeling 

Die metode waarop skoolgereedmaking tans in Suid-Afrika geskied, berus in 'n groot mate op 

die ontwikkeling en uitbreiding van die kleuter se perseptueel-motoriese vaardighede. Hierdie 

model geniet vir dekades reeds voorkeuraandag en daar bestaan weinig antler denkrigtings 

waarbinne die kleuter skoolgereed gemaak kan word. Aangesien hierdie voorskoolse 

kurrikulum en die aangewese model van skoolgereedmaking hoofsaak:lik om perseptuele 

ontwikkeling sentreer, is die oorgrote meerderheid voorskoolse gereedheidstoetse op die 

assessering en evaluering van perseptuele ontwikkeling geskoei; volgens die navorser sien die 

bestaande skoolgereedmakingsmodel soos volg daar uit: 
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Figuur 2.2 Perseptuele ontwikkelingsmodel 

Geletterdheidsontwikkeling 

Perseptuele ontwikkeling 

Volgens hierdie model moet die kleuter bepaalde perseptuele ontwikkelingstake bemeester 

voordat geletterdheidsontwikkeling 'n aanvang kan neem. Geletterdheidsontwikkeling word as 

'n formele aktiwiteit bekou wat uitsluitlik die taak van die graad I opvoeder is. Weinig of geen 

informele geletterdheidsvaardighede word aan die kleuter geleer en die mening bestaan dat dit 

skadelik sou wees vir die kleuter om voorskools te kan "lees" en "skryf". Na aanleiding van 

hierdie studie, behoort die model eerder uit te sien: 

Figuur 2.3 Gesamentlike ontplooiing van perseptuele- en geletterdheidsontwikkeling 

Aangepas deur navorser 

Perseptuele ontwikkeling ,. 
• 
Geletterdheidsontwikkeling 
.& 

Hierdie model veronderstel dat perseptuele ontwikkeling en geletterdheidsontwikkeling 

gelyktydig kan ontwikkel en dat die een nie 'n voorwaarde vir die ander is nie. Die kleuter kan 

reeds voorskools informeel geletterd gemaak word en 'n magdom geletterdheidskennis opbou 

wat tot voordeel van sy algehele ontwikkeling en uiteindelike selfaktualisering sal strek. (In 

hoofstuk 3 word 'n bespreking rondom die waarde van informele geletterdheidsgereedmaking 

gegee). Die navorser meen dat perseptuele aktiwiteite uitgebrei, aangepas en geintegreer kan 

word by informele geletterdheidsaktiwiteite wat sonder moeite aan die kleuter voorgehou kan 

word. 

Die navorser het uit hoofde van haar blootstelling as ortodidaktikus aan verskeie 

onderwyshulpsentra deurlopend met leeruitvalle van leerders te doene gehad. Na aanleiding 

van die ervarings en die bemoeienis met leerprobleme wat in terme van die perseptuele 

paradigma verklaar is, het sy onder andere spesifiek hierdie paradigma begin bevraagteken. In 

'n poging om 'n meer kontemporer geldige benadering te eksploreer, het die navorser oor jare 

heen die hieropvolgende alternatiewe denk en handelswyse buite bestaande literatuur begin 

ondersoek. Uiteraard is die uitsprake en wenke wat aan die hand gedoen word dus materiaal 
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wat deur persoonlike ondervinding saamgestel en toegepas is. Literatuurverwysings kom nie 

deurlopend voor nie aangesien dit die navorser se persoonlike bydraes behels. 

In die verband sal volstaan word met 'n kort omskrywing van persepsie en daarna word die 

perseptuele modaliteite kortliks beskryf Daar sal egter nie 'n in-diepte omskrywing van 

gemelde ontwikkeling plaasvind nie en die navorser sal eerder aanbevelings maak in terme van 

'n integrering van perseptuele modaliteite en geletterdheidsontwikkeling. 

Persepsie kan omskryf word as die bekwaamheid van die brein-in-funksie om deur middel van 

die sintuie kontak met die buitewereld te maak. De Witt en Booysen (1994:73) omskryf 

persepsie as die vermoe van die brein om deur middel van die sintuie kontak met die 

omringende wereld te maak. Dit behels ook die beheer wat die brein uitoefen oor die inligting 

wat die senuweestelsel via die sintuie bereik, die verwerking daarvan en die reaksie daarop. 

Vervolgens sal die verskillende fasette van persepsie van nader beskou word. Kennis van 'n 

liggaamsbeeld as 'n perseptuele ontwikkelingstaak wat bemeester moet word, sal vervolgens 

bespreek word. Lateraliteit, dominansie en middellyn as komponente van 'n liggaamsbeeld, sal 

daarna onder die loep geneem word. 

Liggaamsbeeld 

Liggaamsbeeld verwys na die kind se bewustheid van sy liggaam en die moontlikhede daarvan. 

'n Liggaamsbewustheid sluit onder andere kennis van die verskillende liggaamsdele asook die 

posisie van hierdie liggaamsdele in. 

Aangesien die kind nie met 'n bewussyn van 'n liggaamsbeeld gebore word nie, meen die 

navorser dit is noodsaaklik dat hierdie beeld nie alleenlik deur beweging en funksionering 

opgebou word nie, maar ook deur bepaalde geletterdheids- en taalaktiwiteite. Sy meen dat die 

volgende aktiwiteite 'n wesenlike bydrae behoort te lewer tot die kleuter se informele 

geletterdheidsontwikkeling: 

• uitknip van prente van verskillende liggaamsdele; 

• voorlees van storieboeke oor die funksies van verskillende liggaamsdele asook die organe 

waaruit die liggaam bestaan; 
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• woordkaarte word langs die verskillende liggaamsdele geplak. Die kleuter word gevra om 

die woorde te "lees"; 

• die kleuter identifiseer kort en lang woorde van verskillende liggaamsdele deur na die 

geskrewe woord op 'n flitskaart te wys; 

• rymwoorde word met die onderskeie liggaamsdele gevorm; 

• versies, rympies en liedjies met gepaardgaande aksies en bewegings, van die liggaamsdele 

word aangeleer; 

• 'n collage van die verskillende liggaamsdele met flitskaarte daarby word saamgestel; 

• die kleuter se liggaam word op 'n koerantpapier afgetrek en uitgeknip. Die kleuter kan die 

verskillende organe en liggaamsdele inteken, inkleur, benoem en "skryf'; 

• die kleuter teken 'n mens en skryf 'n woord of sin oor die betrokke mens; en 

• voet en handafdrukke word uit klei gevorm. Die kleuter tel die vingers en tone. 

Drie aspekte wat nou saamhang met liggaamsbeeld is lateraliteit, dominansie en middellyn. 

Vervolgens sal hierdie funksies van nader beskou word. Lateraliteit tesame met dominansie sal 

eerstens in oenskou geneem word. 

- Lateraliteit en dominansie 

Die liggaam bestaan uit twee identiese helftes. Hierdie twee onderskeibare helftes werk saam in 

verskeie handelings en aktiwiteite. Tweesydigheid oftewel links- en regssydigheid, staan 

bekend as lateraliteit. 

Dominansie verwys na die voorkeur van die gebruik van een besondere kant van die liggaam 

bo die ander. Die regter- of linkerkant van die liggaam kom as die dominante kant voor. 

Aangesien een van die sye tydens perseptueel-motoriese aktiwiteite asook 

geletterdheidsaktiwiteite voorkeur geniet, behoort blootstelling aan die volgende informele 

geletterdheidsvaardighede aan die kleuter gebied word: 

• teken en skryf met die dominante hand; 

• aftrek en natrek van letters en nommers met die dominante hand, terwyl die subdominante 

hand vir ondersteuning gebruik word; 

• die dominante hand word gebruik om uitgesnyde letters en nommers te tas; 

• handpoppe word met die dominante hand gemanipuleer; 
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• die korrekte sit- en skryfposisies word aangeleer en ingeoefen terwyl die kleuter 

geletterdheidsaktiwiteite met die dominante hand uitvoer; 

• tikwerk op 'n sleutelbord word met die dominante hand uitgevoer; 

• vinger-, toon- en handverf van letters en nommers word met die dominante liggaamsdeel 

gemaak; 

• die dominante voet word aangewend om groot letters of nommers op 'n hindernisbaan rond 

te stoot; en 

• identifiseer linker- en regterkant van die boek. 

- Middellyn 

Die middellyn verwys na die vertikale middellyn van die liggaam. 'n Bewustheid van die 

middellyn en die vermoe om die middellyn te kan kruis is noodsaaklik by die uitvoer van 

aktiwiteite soos lees, teken en skryf 

Indien die volgende aktiwiteite met middellynbewegings gekombineer word, sal dit 'n 

positiewe invloed op die kleuter se geletterdheidsverwerwing sal he: 

• die kleuter trek 'n groot, lui agt op verskillende soorte papier; 

• die kleuter trek, met sy vinger, patrone in die lug en kruis sy middellyn wat as 

vooroefeninge vir skrif <lien; 

• die kleuter kruis sy middellyn deur skrif met sy vinger te volg terwyl hy ''lees"; 

• die kleuter trek lyne van links na regs, kruis sy middellyn, tydens buitespel; en 

• die kleuter sny groot papierletters en -nommers middeldeur. Die kleuter kan daarna die 

ander helfte van die letter of nommer voltooi. 

Groot motoriese ontwikkeling 

Groot motoriese bewegings verwys na die effektiewe gebruik van die totale liggaam en sluit 

onder andere bewegings soos hardloop, gooi, balvang, spring en balanseer in. Die navorser 

meen dat die volgende informele geletterdheidsaktiwiteite by grootmotoriese vaardighede 

gelnkorporeer kan word: 

• woorde, letters, syfers, skryftekens word op die vloer uitgepak en die kleuter moet daarheen 

kruip; 
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• groot letters, woorde, skry:ftekens, nommers en sinne word in die tuin versteek en die 

kleuter moet daarna soek; 

• plastiese letters en nommers word in lepels geplaas en 'n lepelresies word onderneem; 

• 'n aksieprent tesame met 'n geskrewe woord word aan die kleuter getoon en gelees en die 

kleuter moet daarop reageer deur die aksie uit te voer: ''Kruip so stadig soos 'n skilpad", 

"Gallop soos 'n perd"; 

• die kleuter loop op letters, woorde en skryftekens wat uit verskillende tipes materiale gesny 

is. Hierdie aktiwiteit sal voorts die kleuter se tassin ontwikkel en die kleuter kan sy 

belewing beskryf; 

• die kleuter klim 'n stel trappe waarop stygende nommers numeries aangebring is; 

• die kleuter loop hak-toon-hak op 'n balk waarop geletterdheidsmateriaal aangebring is. Hy 

moet telkens verbaliseer waarop hy trap; en 

• 'n baan met groot sirkels "hoola-hoops" wat woorde, letters en syfers bevat, word uitgele. 

Die kleuter kan 'n bollemakiesie in die syfersirkel maak, tou spring in die woordsirkel en in 

die lettersirkel op een been spring. 

Dit is voorts noodsaaklik dat fyn motoriese vaardighede ontwikkel word. 'n Omskrywing van 

die konsep tesame met sekere geletterdheidsaktiwiteite sal vervolgens bespreek word. 

Fyn motoriese ontwikkeling 

Die kleuter moet oor genoegsame beheer en koordinasie van die fynspiere van sy liggaam 

beskik om klein voorwerpe te manipuleer en skryfgereedskap te kan hanteer. 

In terme van geletterdheidsontwikkeling beveel die navorser aan dat die volgende aktiwiteite 

ingesluit kan word tydens die ontwikkeling van fyn motoriese vaardighede ten einde die 

informele geletterdheidsontwikkeling van die kleuter aan te spreek: 

• die bantering en manipulering van 'n boek; 

• die kleuter blaai deur die boek; 

• met behulp van sy vingers wys die kleuter prente, letters, nommers, woorde, skry:ftekens en 

leestekens uit; 

• die kleuter voer "skryfaktiwiteite" uit; 

• voorskrifoefeninge word deur middel van die vingers uitgevoer; 
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• letters en nommers word uit klei gemodelleer; 

• die kleuter voltooi informele geletterdheidswerksblaaie; 

• die kleuter teken 'n prentjie nadat 'n storie aan horn voorgelees is; 

• plastiese letters en nommers word aan 'n tou ingeryg; 

• 'n storie word deur die kleuter op 'n flenniebord uitgepak; 

• tydens buitespel "skryf' die kleuter letters, woorde en nommers in die sand of water; 

• woorde, letters of nommers word uit tydskrifte geknip en geplak; 

• die kleuter pak alfabetkaarte alfabeties of nommerkaarte numeries uit; 

• prente kan uit 'n tydskrif geknip word en 'n storie kan daarvan gemaak word; en 

• die kleuter tik 'n storie of woorde op 'n rekenaarsleutelbord of tikmasjien. 

Aangesien die kleuter bepaalde balansvaardighede voorskools moet bemeester, sal die aspek 

vervolgens bespreek word. 

Balans 

Balans beteken om die ewewig te kan behou. Die vestiging van die kleuter se balans, tesame 

met informele geletterdheidsontwikkeling kan soos volg geskied: 

• die kleuter staan op een voet met uitgestrekte arms vir 'n bepaalde tyd. 'n Flitskaart, met 

die tyd daarop aangedui, word aan horn voorgehou. Die kleuter "lees" en tel die tyd hardop, 

terwyl by op een voet balanseer; 

• die kleuter balanseer 'n storieboek op sy kop; 

• 'n kaart met 'n bepaalde getal word aan die kleuter voorgehou. Die kleuter ''lees" hierdie 

kaart, en hardloop op die aantal kere vorentoe en agtertoe op sy tone soos uitgebeeld deur 

die getal; 

• die kleuter stap op 'n balanseerbalk. Aan die eindpunt van die balk is 'n mandjie met 

geletterdheidsmateriaal. Die kleuter moet, op grond van 'n opdrag, bepaalde geletterdheids

materiaal selekteer; en 

• 'n balanshindemisbaan met geletterdheidsmateriaal word uitgele. Die kleuter moet op 

hierdie baan stap en bepaalde balans- en geletterdheidsaktiwiteite uitvoer. 

Die vermoe om te kan sien en die korrekte oogbewegings uit te voer, is noodsaaklik vir lees-, 

reken- en skryfvaardighede. Dit is dus noodsaaklik dat die korrekte oogbewegings aangeleer 
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word. V oorts maak die navorser sekere aanbevelings rondom oogbewegings wat vervolgens 

bespreek sal word. 

Oog- en oebewegings 

Oogvaardighede en oogbewegings speel 'n belangrike rol by visuele ontwikkeling; en indien 

die kind oor bogenoemde vaardighede beskik, sal hy deeglik kan waarneem wat 'n voorwaarde 

vir geletterdheidsontwikkeling is. Die navorser maak, in terme van geletterdheidsontwikkeling, 

die volgende aanbevelings: 

• 'n wasgoedlyn waarop letters, syfers, woorde en leestekens vasgesteek is, word aan die 

kleuter gewys. Die kleuter moet met sy oe, van links na regs, hierdie geletterdheids

materiaal "lees"; en 

• die kleuter volg die opvoeder se vinger, van links na regs en van bo na onder, terwyl 

voorlesing plaasvind. 

Die vermoe om te onderskei tussen inligting op die voorgrond en die agtergrond, sal vervolgens 

van nader beskou word. 

V oorgrond - en agtergrondonderskeiding 

V oorgrond-agtergrondonderskeiding is die vermoe om te onderskei tussen stimuli wat op die 

voorgrond en agtergrond waargeneem word. Aangesien die kleuter hierdie vaardigheid moet 

bemeester, beveel die navorser die volgende, informele geletterdheidsaktiwiteite aan: 

• die kleuter identifiseer en benoem in storieboeke bepaalde voorwerpe wat onderskeidelik in 

die voorgrond en agtergrond voorkom; 

• letters en figure word bo-oor mekaar geteken. Die kleuter wys die letters uit; 

• die kleuter "skryf' woorde op 'n pennetjiebord; 

• letters word uit swart karton gesny en op 'n wit papier geplak en "gelees"; 

• die kleuter maak 'n collage met uitgesnyde prente en woorde; en 

• die kleuter omlyn woorde wat op die voorgrond in tydskrifte verskyn. 

Vormkonstantheid en vormwaameming 



48 

Vormkonstantheid is die vermoe om te kan onderskei tussen simbole en vorms, afgesien van 

hul relatiewe posisie en grootte. Die navorser meen dat geletterdheidsaktiwiteite wat die kleuter 

se vormkonstantheid en vormwaarneming kan ontwikkel, die volgende insluit: 

• die vorm van letters en nommers wat onder andere uit klei, karton en plastiek gemaak is, 

word deur die kleuter betas; 

• die kleuter vorm letters, nommers en skryftekens uit pypskoonmakers; 

• letters en syfers word aan die kleuter gegee en by moet dit in die korrekte posisie draai; en 

• geometriese vorms soos 'n kege~ silinder, driehoek en prisma word aan die kleuter gegee 

waarna die kind die vorm voei teken en die naam van die vorm informeel naboots. 

Posisie in die ruimte is 'n perseptuele ontwikkelingsvaardigheid wat die kleutet moet 

bemeester. Vervolgens sal hierdie vaardigheid onder die loep geneem word. 

Posisie in die ruimte 

Posisie in die ruimte verwys na die verhouding van 'n voorwerp tot die waarnemer. Ruimtelik 

is die individu die middelpunt van sy eie wereld en neem voorwerpe waar as synde agter, voor, 

bo, onder of langs horn. Hierdie vaardigheid kan volgens die navorser onder meer deur die 

volgende geletterdheidsaktiwiteite uitgebrei word: 

• die kleuter moet begrippe soos voor, agter, bo en onder in 'n storieboek identifiseer; 

• die linker- en regterkantste bladsye in 'n tydskri( koerant ofboek uitwys; 

• bladsynommers wat op 'n bladsy verskyn, uitwys en verbaliseer in watter posisie die 

nommer voorkom; en 

• bepaalde prente, skryftekens, woorde en letters voor, agter, bo, onder en langs kan uitwys. 

Aangesien die kleuter oor voldoende visuele onderskeidingsvaardighede moet beskik om 

informeel geletterd te raak, meen die navorser dat die perseptuele vaardigheid voorskools 

ontwikkel en uitgebrei behoort te word. Vervolgens sal na bepaalde geletterdheidsaksies in 

terme van visuele diskriminasie gekyk word. 

Visuele diskriminasie 

Visuele diskriminasie is die vermoe van die individu om stimuli van mekaar te onderskei 

wanneer daar betekenisvolle verskille tussen hulle bestaan. Die navorser meen dat dit tot die 
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kleuter se voordeel sal wees om visueel te kan onderskei tussen: 

• groot en klein letters; 

• woorde, sinne, letters, syfers en skryftekens; 

• prente en skrif; 

• lang en kort woorde; 

• name van kleuters in hul klas; en 

• name van die dae van die week. 

Visuele geheue is 'n voorwaarde vir informele geletterdheid. Vervolgens sal die navorser 

aanbevelings maak met betrekking tot die wyse waarop die vaardigheid ontwikkel kan word. 

Visuele geheue 

Dit is die vermoe van die brein om te onthou wat die oe gesien het. In terme van informele 

geletterdheidsontwikkeling, kan die volgende aktiwiteite die kleuter se visuele geheue bevorder: 

• individuele storieprentkaartjies word aan die kleuter getoon. Die kaartjies word aan horn 

oorhandig en die kleuter moet die storie in die korrekte volgorde pak; 

• stories word visueel aan die kleuter vertoon deur onder andere 'n video, filmstrokies of 

films. Die kleuter kan na hierdie aktiwiteit versoek word om 'n prentjie te teken en 

informeel daarby te "skryf'; 

• groot domino's met geskrewe syfers en die getalbeeld word aan die kleuter getoon waarna 

hy 'n ooreenstemmende kaart moet kies; 

• padtekens en simbole word aan die kleuter gewys sodat by hierdie tekens kan identifiseer en 

uitwys terwyl hy reis; 

• kaarte met onderskeidelik nommers, letters, woorde en skryftekens word aan die kleuter 

getoon waarna hy die ooreenstemmende simbool moet selekteer; 

• 'n storieboek word op 'n bepaalde bladsy oopgemaak en aan die kleuter getoon. Die boek 

word toegemaak en die kleuter moet die bepaalde bladsy vind; en 

• letters, nommers, skryftekens, lang en kort woorde word in 'n bepaalde volgorde aan die 

kleuter getoon. Die woorde word verwyder waarna die kleuter die woorde in die korrekte 

volgorde moet pak. 

Oog-hand-voet-koordinasie 
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Dit is die vermoe om bewegings met die voet en hand uit te voer. Hierdie aktiwiteite word deur 

die oe beheer en gelei. Die volgende informele geletterdheidsaktiwiteite kan aan die kleuter 

voorgehou word: 

• skotse-hop waarop letters en syfers aangebring is; en 

• 'n hindemisbaan word uitgepak waarna die kleuter op grond van 'n opdrag 'n bepaalde 

geletterdheidsaksie moet uitvoer. 

Visueel-motoriese integrasie is 'n perseptuele ontwikkelingsvaardigheid wat die kleuter moet 

ontwikkel ten einde geletterdheidsmateriaal te integreer. Die navorser sal vervolgens enkele 

aanbevelings in terme van geletterdheidsontwikkeling maak. 

Visueel-motoriese integrasie 

Visueel-motoriese integrasie is die samewerking tussen die spiere en die oe wat die kind in staat 

stel om dit wat hy sien, uit te voer of te integreer. 

Indien die kleuter genoegsame geleentheid kry om die volgende aktiwiteite uit te voer, sal dit 'n 

bydrae lewer tot sy informele geletterdheidsontwikkeling. Die aktiwiteite is soos volg: 

• napak van letters of syfers vanaf 'n swartbord of vanuit 'n boek; 

• natrek van vorms of letters op 'n maat se rug of in die sandput; 

• 'n maat se gesig word geteken en die naam van die maatjie word by die prent geskryf; 

• skryfsimbole word nagetrek en uitgeknip; 

• prente uit storieboeke word geteken; en 

• 'n nommerplaat word gekopieer. 

Die kleuter moet nie alleen visueel-perseptuele vaardighede bemeester nie, maar ook ouditiewe 

vaardighede. Ouditiewe geheue sal vervolgens bespreek word. 

Ouditiewe geheue 

Ouditiewe geheue verwys na die vermoe om inligting te begryp, te onthou en weer te gee. Die 

navorser meen dat die volgende geheue-aktiwiteite informele geletterdheid kan bevorder: 

• die kleuter moet die titel van sy gunsteling storie, liedjie, rympie weergee; 
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• instruksies word aan die kleuter gegee wat hy moet volg: ''Wys vir my die voorkant van die 

storieboek", ''Wys vir my 'n hoofletter", ''Wys nou vir my 'n nommer"; 

• die kleuter moet die titel of bepaalde inligting rondom die storieboek wat die vorige aand 

aan horn voorgelees is, kan weergee; 

• kort sinne en stories word aan die kleuter voorgelees waarna by dit kortliks moet herhaal; en 

• begripsvrae rondom die inhoudelike van 'n storie kan aan horn gevra word. 

Vervolgens sal ouditiewe diskriminasie van nader beskou word. 

Ouditiewe diskriminasie 

Ouditiewe diskriminasie verwys na die onderskeiding van verskillende klanke en geluide in 

soverre dit die kwaliteit en intensiteit daarvan aanbetref 

Aangesien ouditiewe diskriminasie van uiterste belang tydens die aanleer van woorde, klanke 

en sinne is, beveel die navorser die volgende informele geletterdheidsaktiwiteite aan: 

• diskrimineer tussen woorde, sinne, syf ers en letters; 

• die kleuter moet geleentheid kry om tussen rymwoorde te diskrimineer; 

• diskriminasie tussen aanvangs- en eindklanke van bepaalde woorde; en 

• die kleuter moet tussen voor- en agtervoegsels, woorde asook onsin woorde diskrimineer. 

Ouditiewe dekodering tesame met bepaalde geletterdheidsaktiwiteite sal vervolgens bespreek 

word. 

Ouditiewe dekodering 

Ouditiewe dekodering verwys na die vermoe om gesproke taai woorde en klanke te begryp. 

Die navorser meen dat ouditiewe dekoderingsaktiwiteite informeel ingeoefen kan word om 

sodoende bepaalde geletterdheidsvaardighede te bevorder. Die aktiwiteite is as volg: 

• letters, syfers en woorde kan aan die kleuter getoon word waarna by op grond van 'n 

bepaalde opdrag, dit moet identifiseer; 

• eenvoudige boekorientasie en rigtingkonvensie-aktiwiteite kan aan die kleuter gegee word; 

en 
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• daar word aan die kleuter bepaalde rymwoorde voorgelees waartussen hy moet onderskei. 

Die kleuter se taal ontwikkel gedurende die voorskoolse jare teen 'n snelle tempo. Vervolgens 

sal die ontwikkeling van taalvaardighede van nader beskou word. 

2.3. 4 Taalontwikkeling 

"A child's knowledge and use of language plays a pervasive role in his or her education" 

(Menyuk 1995:39). Die navorser ondersteun hierdie aanhaling en meen dat sodra die kleuter 

taal verwerf, sy totale wereld verryk word. Die navorser is voorts van mening dat 

taalontwikkeling die kleuter se kognitiewe, sosiale, emosionele en geletterdheidsontwikkeling 

bevorder soos onder andere hieronder sa1 blyk. Vervolgens sal taalontwikkeling van die 

kleuter van nader beskou word. Vir die doel van hierdie studie sa1 daar op taalontwikkeling by 

die jong ontwikkelende kleuter gefokus word. Die navorser se fokus veronderstel voorts dat die 

kleuter oor normale gehoor beskik en dat die betekenislose vokalisasies na aanleiding van 

nabootsende gedrag by die suigeling, as voorspraakfase, deurloop is. V oorts word ook aanvaar 

dat die jong kind langsamerhand van selfstandige naamwoorde tot die gebruik van werkwoorde, 

voomaamwoorde en kombinasies van gemelde woordsoorte gevorder het. Konkrete konsepte 

en die begrip daarvan, is stelselmatig uitgebrei sodat daar toenemend abstrakte betekenisse 

geheg is aan die gebruik en manipulasie van klanke. Die navorser neem ook aan dat daar 

rolmodelle was wat ruim beskikbaar was tydens die suigelingfase met wie daar eweneens 'n 

betekenisvolle band gesmee is en wat die aanleer van spraak en taa1 'n aangename ervaring 

gemaak het waaraan daar positiewe konnotasies geheg is en toereikend in die geheue vasgele is. 

Morrow (1997:96) meen dat die kleuter se woordeskat en kennis van sinstrukture veral 

gedurende sy vierde lewensjaar ontwikkel. Sintaktiese strukture sowel as die kleuter se begrip 

van meervoude en werkwoorde ontwikkel gedurende die lewensjaar. Die kleuter gebruik nie 

noodwendig meervoude en werkwoorde in hulle korrekte vorm nie, maar sy taalgebruik word 

wel hierdeur gekenmerk. Die skrywer postuleer voorts dat die kleuter teen die ouderdom van 

vier jaar al die taalelemente van volwasse taal bemeester het (Morrow 1997:97). Alhoewel die 

kleuter se taal ooreenkomste met die van die volwassene toon, is slegs die grondslag van taa1 

gele. Die kleuter kan reeds taalreels toepas en sy taal groei en ontwikkel namate hy aan 

leerervarings blootgestel word. 
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Die drie tot vierjarige kleuter se taal word gekenmerk deur die gebruik van die teenwoordige in 

plaas van die verlede tyd. Gedurende hierdie tydperk toon die kleuter veral 'n voorliefde vir 

monologiese gesprekvoering (Morrow 1997:97). 

Morrow (1997:97) meen dat die vyftot sesjarige kleuter reeds oor 'n woordeskat van ongeveer 

2 500 woorde beskik. Die kleuter kom tot die besef dat 'n woord meer as een betekenis kan he 

en kreatiewe gebruik van taa1 neem 'n aanvang. 

Menyuck (1995:43) sluit by bogenoemde skrywer aan en meen dat die voorskoolse kleuter by 

skooltoetrede oor 'n woordeskat van tussen 2 800 en 13 000 woorde beskik. Die kleuter 

bemeester voorts spraakklanke en -reels en is in staat om tussen bekende of eiesoortige sprekers 

te onderskei. Die kleuter beskik reeds oor kennis van fundamentele sintaktiese reels en 

begripsvaardighede van 'n taal. Die vaardigheid om in samehangende en toepaslike gesprekke 

betrokke te raak, word nou gevestig. Die kleuter kan stories of verduidelikings verbaliseer. Dit 

is dus duidelik dat die voorskoolse kleuter die formele leersituasie met 'n rykdom van 

linguistiese, grammatikal en taalvaardighede betree. 

Die kleuter se taalvaardighede verbeter namate hy ouer word. W oordeskat groei voortdurend 

mits die kleuter die nodige stimulering en blootstelling ontvang. Navorsing toon dat die kind 

aan die einde van sy graad I jaar oor 'n woordeskat van nagenoeg I 0 000 woorde beskik 

(Menyuk 1995:43). 

Nutall et al (1999: 14) ondersteun bogemelde skywers en meen dat die vierjarige kleuter oor 'n 

woordeskat van 1 600 woorde beskik en by skooltoetrede 'n begripswoordeskat van tussen 8 

000 en 14 000 woorde het. Die skrywer meen dat die kleuters graag nuwe woorde gebruik, 

alhoewel hulle nog nie die betekenis van die woorde ten volle begryp nie. 

Die kleuter maak veral gebruik van woorde wat 'n spesifieke verband met mekaar toon soos 

groot/klein; lank/kort; jonk/oud en warm/koud. Nutall et al (1999: 15) meen dat die begrip van 

feenoorgesteldes na die ouderdom van drie jaar 'n aanvang neem. Die kleuter leer eenvoudige 

grammatikale reels sonder moeite aan, maar die moedertaal van die kleuter bemvloed die 

uiteindelike bemeestering van meer ingewikkelde reels. Die skrywer meen dat die universele 

karaktereienskappe van elke taal die bemeestering van taalreels be1nvloed. Smith et al 
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(1998:299) en Gonzalez (1991:414) meen dat die kleuter vier hoofareas van 'n taal moet 

bemeester. Hierdie areas behels onder meer kennis van: 

• fonologie; 

• sintaksis; 

• semantiek; en 

• pragmatiek 

Fonologie verwys na die klanke waaruit 'n taal bestaan, terwyl sintaksis omskryf kan word as 

die sinvolle samevoeging van woorde om 'n betekenisvolle sin te maak. Semantiek verwys na 

die betekenis van woorde, terwyl pragmatiek omskryf kan word as 'n bewussyn dat taal in 

verskillende kontekse aangewend kan word. Pragmatiese kennis verwys voorts ook na 'n 

sensitiwiteit wat ontwikkel word om taal aan te pas in die situasie waarin die kleuter horn 

bevind. 

Smith et al (1998:306) meen dat die driejarige kleuter se taal reeds verstaanbaar is en hy oor 'n 

woordeskat van ongeveer 1 000 woorde beskik wat in lengte en kompleksiteit toeneem soos hy 

ouer word. Die kleuter se uitdrukkings neem toe en hy kan 'n sinvolle gesprek voer. 

Gesprekke word gekenmerk deurdat alle gebeure in die teenwoordige tyd plaasvind. Die 

vermoe om gesprekke by 'n gehoor aan te pas ontwikkel gedurende die kleutertydperk en soos 

hy ouer word, word die kleuter se taalgebruik deur uitgebreide en omvattende woordeskat 

gekenmerk (Smith et al 1998:307). Die kleuter het egter nog nie alle linguistiese vaardighede 

bemeester nie en ondervind nog probleme met voornaamwoorde, lydende vorm en werkwoorde. 

Harris et al (1991:306) ondersteun genoemde skrywers se sienings en meen dat die verwerwing 

van taal gedurende die kleutertydperk 'n indrukwekkende ontwikkelingsmylpaal 

verteenwoordig. Die skrywer meen dat die driejarige kleuter se taal reeds deur die 

bemeestering van taalreels en uitgebreide woordeskat gekenmerk word. 

Harris et al (1991:306) bevestig dat die voorskoolse kleuter met skooltoetrede oor 'n 

produktiewe woordeskat van 2 500 beskik. Produktiewe woordeskat verwys na woorde wat die 

kleuter aanwend wanneer hy praat. Die kleuter beskik voorts oor 'n reseptiewe woordeskat, of 

innerlike taal, van ongeveer 14 000 woorde. Harris et al (1991:308) beweer dat die kleuter se 

woordeskat met gemiddeld nege woorde per dag uitbrei vandat spraak 'n aanvang neem. 

Goodman, Greenberg en Pollak (1993:204) bevestig dat die kleuter daagliks tussen vyf en agt 
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nuwe woorde verwerf Die verwerwing van taal bestaan nie alleen uit die bemeestering van 

woorde nie maar die kleuter moet sinne en :frases uit woorde kan saamstel om sodoende 'n 

semantiese en sintaktiese bewussyn op te bou. Kleuters moet blootgestel word aan 

grammatikale aspekte van taal om sodoende werkwoorde, enkel- en meervoude en ander 

woordsoorte te kan bemeester. Smith en Jones (1992:273) meen dat die kind se woordeskat op 

sesjarige ouderdom uit nagenoeg 14 000 woorde bestaan. 

Morrow (1997:100) noem ook dat die kleuter se taal ontwikkel en verbeter deur onder andere 

interaksie met 'n volwassene. Die volwassene as rolmodel dien nie alleen as voorbeeld vir die 

verwerwing en uitbreiding van taal nie, maar verskaf ook die nodige response en terugvoering 

wat taal verbeter. 'n Taalryke milieu waarin taal ontplooi en ontwikkel, moet volgens Morrow 

(1997: 100) aan die volgende vereistes voldoen: 

• die kleuter moet taal as sinvol en genotvol ervaar; 

• geleenthede waartydens woorde geklassifiseer en gediskrimineer word, moet aan die kleuter 

verskaf word; 

• die kleuter se woordeskat moet voortdurend uitgebrei word; 

• luistergeleenthede waartydens luistervaardighede ingeoefen word, moet aan die kleuter 

verskaf word; 

• die kleuter moet aangemoedig word om taalreels toe te pas; 

• begeleiers moet 'n taalryke omgewing skep; 

• geleentheid waartydens uitspraak van woorde ingeoefen kan word, moet geskep word; en 

• die kleuter moet aan kommunikasiegeleenthede blootgestel word waartydens taal ingeoefen 

kan word. 

Moss en Penn (1996:87) en Chaney (1994:373) ondersteun Morrow hierbo genoem en meen dat 

taalverwerwing en ontwikkeling hoofsaaklik beinvloed word deur betekenisvolle ander mense 

wat die kleuter in sy leefwereld letterlik aanspreek. Die ouer van die kleuter lewer 'n groot 

bydrae tot taalontwikkeling van die kleuter en moet dus doelbewuste informele 

geletterdheidsgeleenthede skep waartydens die kleuter taa1 kan aanwend en inoefen. 

Volgens die skrywers Smith en Dickinson (1994:347), Greenberg (1998:68) en Howell, 

Harrrison, Stanford, Zahn en Bracken ( 1990:296) kan beide die opvoeder en die ouer van die 
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kleuter taalontwikk:eling verryk en bevorder deur informele geletterdheidsgeleenthede te skep. 

Figuur 2. 4 bevat 'n skematiese voorstelling van hoe taalverryking kan plaasvind: 

Figuur 2.4 Taal- en geletterdheidsontwikkeling 

Informele ---1-~ V erdere taal-
r 

Taalontwikkeling geletterdheidsontwik- •-- ontwik-
keling keling en -verryking 

Die navorser is oortuig van die wedersydse heilsame invloed wat taalontwikk:eling en 

geletterdheid op mekaar bet. Namate die kleuter se taa1 ontwikkel, bevorder dit sy 

geletterdheidsvlak op 'n kwalitatief en kwantitatief positiewe wyse. Die omgekeerde hiervan is 

eweneens ook waar. 

Taalverryking en ander aspekte van geletterdheidsontwikkeling kan nie vlot verloop as daar nie 

affektiewe ontwikk:eling plaasvind nie. 

2.3 .5 AtTektiewe ontwikkeling 

Die "affektiewe" verwys na die gevoelslewe wat op die mens betrekking bet (Gouws et al 

1979:6). 

Die gevoelslewe van die kleuter is die dimensie waarop die ontwikkeling en wording van die 

die fisiese, kognitiewe, sosiale en taaldimensies gebou word. Indien die gevoelslewe van die 

kleuter nie toereikend voltrek word nie, sa1 dit 'n besliste negatiewe invloed op die totale 

ontwikkeling van die kleuter he (Van Zyl 1990:24). 

Daar is volgens De Witt et al (1994:20) verskeie faktore wat die emosionele ontwikkeling van 

die kleuter beinvloed en wat onder andere die volgende betrek: 

• sosiokulturele milieu: Die kultuurgroep waarbinne die kleuter funksioneer, het 'n 

bepalende invloed op die vorming van latere emosies~ 

• opvoedingspraktyke: Die kleuter se emosionele belewing word beinvloed deur opvoeding 

waaraan hy blootgestel is asook die bepaling van wat behoorlik en toelaatbaar is deur die 
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opvoeders. Die kleuter wat in 'n atmosfeer van koestering, veiligheid, liefde en 

geborgenheid groot word, verskil van die kleuter wat dit nie beskore is nie; 

• reels wat in die gemetnskap geld: Elke gemeenskap le besondere kodes of reels neer wat 

eie daaraan is. Die emosionele belewing van die kleuter bepaal of hy daardie reels 

gehoorsaam, al dan nie; en 

• vergoedingsisteme: Die vorming van emosies is afhanklik van die vergoedingsisteme 

binne die opvoedingsmilieu. 'n Kleuter wat deur erkenning aanvaarding belee( sal sekere 

gedrag makliker openbaar as die kleuter wat dit sonder enige erkenning moet aanleer. 

Die navorser meen dat dit belangrik is dat opvoeders vir die kleuter 'n veilige ruimte waarbinne 

hy emosioneel kan ontwikkel en ontplooi, moet skep. Veiligheid en vertroeteling sal positiewe 

emosies voortbring wat die kleuter die geleentheid sal gee om te waag en te eksploreer. Die 

kleuter sal voorts homself oopstel vir leer en onderrig en sodoende tot selfaktualisering kom. 

Dit is dus duidelik dat die emosionele welsyn van die kleuter sy uiteindelike skoolgereedheid 

sal bepaal. Die emosioneel-stabiele kleuter se kognitiewe, sosiale en taalvaardighede sal 

ontplooi, hy sal volgens die navorser positief op die appel wat aan horn gerig word, reageer en 

hy sal voorts toereikend binne die bree samelewing en gemeenskap funksioneer. 

Die navorser meen voorts dat emosies deel van die groeiende kleuter se totale ontwikkeling 

uitmaak. Die kleuter se lewe word deur emosies gekleur en vorm 'n belangrike onderdeel in 

terme van sy uiteindelike selfaktualisering. 

Die algemeenste emosies wat in die kleuterjare beleefword, is volgens De Witt et al (1994:23-

24), Louw (1990:283-289) en Du Toit et al (1991:83-90) die volgende: 

• woede: Woede word in situasies beleef waarin die kind gestrem of gedwarsboom voel. 

Woede word uitgedruk in skree, skop, slaan, huil, op en af spring, of op die grond neerval. 

Die voorafgaande word veroorsaak deur konflik wat ontstaan oor speelgoed of wense 

waaraan nie voldoen word nie. Dit is 'n fundamentele probleem vir die klein kind om sy 

woede te beheer. · Woederesponse word verdeel in impulsiewe uitinge of aggressie en 

ge'inhibeerde uitdrukking. lmpulsiewe responses soos skree, slaan, skop, byt en spoeg neem 

toe namate die kind ouer en meer taalvaardig word; 

• vrees: Die kleuterperiode is die tydperk wat die hoogtepunt van spesifieke vrese kenmerk. 

Vrees is in verskillende vorme en intensiteite by kleuters teenwoordig en elkeen ontwikkel 
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sy eie unieke wyse om dit te hanteer. Vrese wat gedurende die kleuterjare voorkom, behels 

onder meer 'n vrees vir diere, vir denkbeeldige karakters soos spoke en vir monsters, die 

donker, inbrekers, vuur, om alleen gelaat te word asook vir liggaamlike besering. Die 

kleuter herken gewoonlik die potensiele gevaar en namate hy ouer word en beter kan 

verstaan, slaag hy daarin om te besef dat al die gevare nie horn persoonlik bedreig nie. 

Vrees bly egter vir die res van sy lewe een van die sterkste emosies wat hy sal beleef; 

• angs: Skeiding met ouers is baie traumaties vir die kleuter en dit kan sy latere aanpassing 

en funksionering beinvloed. Die invloed wat skeiding op die kleuter het, word bepaal deur 

die rede vir en aard van die skeiding, die sinvolheid en warmte van die plaasvervangende 

versorging en die kwaliteit van die verhouding wat die skeiding voorafgaan; 

• jaloesie: Kleuters raak jaloers as hulle dink dat hulle ouers se belangstelling en aandag na 

'n ander persoon verskuif Kleuters toon nie altyd openlik jaloesie nie, maar eerder 

regresseer hulle na infantiele gedragspatrone. Direkte manifestasies van jaloesie sluit onder 

andere aggressiewe gedrag soos skop, slaan, byt en klap in. Duimsuig, enurese en 

vernielsugtige gedrag kan indirekte manifestasies van jaloesie wees; 

• lief de: Kleuters is besonder liefdevol teenoor mense, troeteldiere en selfs objekte wat hulle 

plesier verskaf Hierdie liefde word eerder nie-verbaal as verbaal uitgedruk; 

• vreugde: Die kleuter sal dikwels in uitbundige vreugde lag en skree en oorspoel wees en 

dit deur motoriese aktiwiteit van hande klap, op en af spring en hardloop demonstreer. Sy 

vreugde kom dikwels in situasies voor waarby veral maats betrokke is en veral as hy die 

prestasies van sy maats oortref; en 

• nuuskierigheid: Kleuters is intens nuuskierig omtrent hul eie liggame sowel as, hulle 

direkte omgewing of leefwereld. Die kleuter bevredig sy nuuskierigheid deur die stel van 

vrae asook deur sensoriese eksplorasie. 

Die navorser meen dat dit noodsaaklik is dat beide opvoeder en ouers kennis moet neem van die 

emosies wat gedurende die kleuterjare manifesteer. Sy meen voorts dat geletterdheidsmateriaal 

rondom emosies, aan die kleuter voorgelees kan word en praktiese riglyne verskaf behoort te 

word rondom die uitleef van hierdie emosies. Ouers behoort ook die eerlikheid waarmee die 

kleuter sy emosies betoon, te erken en te waardeer. Verskeie skrywers waaronder Cmic en 

Lamberty (1994: 166), Weiner en Greighton (1987: 125), Laak (1991 :3), Kriegler (1990:7), 

Grove et al (1982:3), Beeld (1999:7; 2000:9), Johnson, Gallagher, Cook en Wong (1995:320), 
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Harris, Lindawer & Knusden (1988:62) en Gumpel (1999:285) meen dat die voorskoolse 

program op bepaalde ontwikkelingskriteria behoort te berus. 

Die ontwikkelingskriteria waarop die voorskoolse kernkurrikulum tans in Suid-Afrika volgens 

Grove et al (1990), Kriegler (1990), Du Toit et al (1991) en De Witt et al (1994) geskoei 

behoort te wees, gaan vervolgens hieronder bespreek word. 

2.4 ONTWIKKELINGSKRITERIA V1R FORMELE ONDERRIG 

Die volgende kriteria le perseptuele ontwikkeling ten grondslag: 

2.4.1 Perseptuele kriteria 

• die kleuter moet Iiggaamlik daartoe in staat wees om op skool vordering te kan maak, 

met ander woorde hy moet kan sien, hoor en liggaamlik sterk genoeg wees om te kan 

leer; 

• hy moet oor die nodige koordinasie beskik sodat hy homself onafhanklik kan versorg, en 

homself kan aan- en uittrek; 

• hy moet oor voldoende fynspierbeheer beskik om te kan teken, inkleur en skryf; 

• die kleuter moet oor voldoende globale motoriese vaardighede beskik vir spring, 

hardloop en klim; 

• sy sydigheid (links- en regsdominansie) moet vasgestel wees; en 

• die nodige harmonie moet tussen liggaamlike en geestelike aspekte van sy persoonsbesit 

bestaan. 

2.4.2 Sosiale kriteria 

• die kleuter moet oor die nodige konsentrasie en uithouvermoe beskik om 'n taak te kan 

voltooi; 

• die kleuter moet sosiaal kan aanpas by nuwe situasies, klasse, onderwysers en kinders; 

• die kleuter moet emosioneel bereid wees om by 'n groep te kan inpas en horn in nuwe 

situasies te kan waag en die aandag van die onderwyseres met die res van die klas te kan 

deel; 

• hy moet die behoefte voel om in die groep opgeneem te word, maar moet ook op sy eie 

kan werk; 
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• die kleuter moet 'n saaklike leeringesteldheid en leerbelangstelling besit; 

• hy moet eise wat aan horn gestel word en probleemsituasies kan hanteer; en 

• die kleuter moet horn kan onderwerp aan dissipline en gesag. 

2.4 .3 Kognitiewe kriteria 

• die kleuter moet oor voldoende waarnemingsvermoens beskik wat horn in staat stel om 

die leerstof wat hy waargeneem het, sinvol te interpreteer; 

• hy moet in staat wees om dit wat hy waarneem, te ontleed; 

• die kleuter moet oor skeppende vaardighede beskik; 

• hy moet die verband tussen aangeleenthede kan insien en tot begripsvorming kan kom; 

• die kleuter moet tot 'n redelike peil van logiese en assosiatiewe geheue in staat wees; 

• die kleuter moet reeds oor 'n hoeveelheids- en getalbegrip besit; en 

• die kleuter moet oor 'n goeie taalbegrip en taalgebruik beskik. 

2.4.4 Emosionele kriteria 

• die kleuter moet van sy ouers, veral sy moeder, kan skei; 

• hy moet sy gevoelens kan beheer en sy impluse in bedwang kan hou; en 

• die kleuter moet antler se gevoelens in ag kan neem. 

2.4.5 Taalontwikkelingskriteria 

• die kleuter moet die betekenis van woorde kan verstaan en hy moet verstaanbaar kan 

praat; 

• hy moet oor 'n goeie taalbegrip beskik en woorde wat hy hoor, kan herken, voorwerpe 

benoem en gebeurtenisse doeltreffend beskryf; en 

• die kleuter moet inligting wat aan horn meegedeel word kan herhaal, stories kan 

oorvertel, versoeke kan stel, instruksies kan gee en hoorbaar en verstaanbaar kan praat. 

Om vas te stel hoe die Suid-Afrikaanse stelsel van skoolgereedmaking met die van ander lande 

vergelyk, word enkele buitelandse programme van nader beskou. 

2.5 SKOOLGEREEDMAKINGSPROGRAMME IN DIE BUITELAND 
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2.5.1 Ysland 

'n Geletterdheidstradisie vorm die ruggraat van die voorskoolse program in Y sland. 

Voorskoolse onderwys maak voorsiening vir dagsorgsentra en speelskole (Einarsd6ttir & 

Tryggvad6ttir 1996:89). Die speelskool toon ooreenkomste met die van die kleuterskool in 

Suid-Afrika en word as die eerste vlak van onderrig beskou. Die kleuter spandeer nagenoeg 

vier tot vyf ure per dag by die speelskool waar hy onderrig word. Volgens Einarsd6ttir et al 

(1996:93) en Reynarsson (1992:57) bestaan hierdie voorskoolse kurrikulum uit die volgende 

komponente, naamlik: 

• fisiese of motoriese ontwikkeling; 

• taalonderrig; 

• geletterdheid; en 

• oordrag van kulturele tradisies. 

Vervolgens sal elk van hierdie komponente kortliks bespreek word. 

• Fisiese of motoriese ontwikkeling 

Buitespel, ongeag van die weersomstandighede, speel 'n belangrike rol in die voorskoolse 

onderrigprogram. Groot speelgronde is deeglik toegerus om in die ontwikkelende behoeftes 

van die kind te voorsien. 

Die term "speelskool" word gebruik, aangesien dit spesifiek na die belangrikheid van spel 

gedurende die voorskoolse jare verwys. Aangesien swem 'n integrate deel van die lewe van die 

inwoners van Y sland vorm, word die kleuters reeds voorskools hieraan blootgestel en daarom is 

swem, interessant genoe$> 'n verpligte vak in beide die laer- en hoerskool. 

Die navorser ondersteun hierdie aktiwiteit aangesien dit waardevol vir groot motoriese 

ontwikkeling asook visueel-motoriese integrasie, is. 

• Taalontwikkeling 

Die moerdertaal is 'n Nordiese taal, wat 'n sub-groep van die Germaanse tale is. Taal vorm 'n 

belangrike komponent in die Y slandse kultuur en die inwoners is veral trots op hul taal. Die 
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taal word deur 'n sterk geletterdheidstradisie ondersteun. Die voorskoolse kurrikulum le 

besondere klem op die suiwerheid van die taal, woord- en sinskonstruksie asook op uitspraak. 

'n Hoe premie word op onderwysers se voorbeeld geplaas aangesien hul as taalkundige 

rolmodelle dien. 

• Geletterdheid 

Soos reeds vermeld, beg die voorskoolse kurrikulum besondere waarde aan geletterdheids

ontwikkeling. 'n Ryk geletterdheidsomgewing word bevorder deurdat jaarliks tussen vier- en 

vyfhonderd boeke in Y sland gepubliseer word. 'n Groot aantal boeke word voorts ook vanuit 

die buiteland aangekoop aangesien lees en die aankoop van boeke die gewildste kulturele 

aktiwiteit in Y sland is. 

Die voorskoolse program maak ruim voorsiening vir die voorlees van stories aan kleuters 

(Einarsd6ttir et al 1996:98). "In the play school, we honour the old art of story telling. When 

doing so, we do not use books but tell the children stories we have been told. Frequently we 

relay on folklore such as stories about elves, hidden people and giants, which earlier were 

passed on from person to person". 

Die voorlees en aanleer van gedigte word sterk benadruk deur die voorskoolse program. ''Play 

schools introduce rhymes, poems and patriotic songs to the children and they learn many of 

them by heart" (Einarsd6ttir et al 1996:98). Kleuters word voorts geleer om hul eie rympies te 

maak en saam te stel. Hierdie rympies, tesame met ander stories, gedigte en liedjies word in 

boekvorm gebind en aan ouers te koop aangebied. 

Kleuters word ook die geleentheid gegee om stories en liedjies te dramatiseer en so taal deel te 

maak van sy beleweniswereld. Die navorser sluit die gedeelte rondom 

geletterdheidsontwikkeling met die volgende aanhaling af " ... Icelanders cherish their old 

language, literature and cultural traditions and this seems to be reflected in the preschools' 

curriculum" (Einarsd6ttir et al 1996:99). Die geletterdheidsprogram dra beslis die goedkeuring 

van die navorser en hierdie program behoort as voorbeeld vir ander lande te dien, veral diegene 

wat weinig of geen geletterdheidsaktiwiteite onderrig nie. 
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• Kulturele tradisies 

Die voorskoolse program spreek kulturele tradisies en die viering daarvan aan (Reynarsson 

1992:58). Tradisies soos onder andere die "First day of summer"; "Day of the sun" en ''Porri" 

is van toepassing. Die kurrikulum maak voorsiening daarvoor dat die kleuters blootgestel word 

aan aktiwiteite wat met hierdie gewoontes of kultuur verband hou. 

Die voorskoole kurrikulum van Spanje is 'n omvattende onderrigprogram wat vervolgens van 

nader beskou sal word. 

2.5.2 Spanje 

V oorskoolse opvoeding tot en met die ouderdom van ses jaar is nie verpligtend in Spanje nie 

(Zabalza 1996:49). Die voorskoolse program word volgens Anning (1998:304) in twee fases 

verdeel: 

• voorskoolse onderwys tot en met die ouderdom van drie jaar; en 

• voorskoolse onderwys vanaf die ouderdom van drie tot ses jaar. 

Die voorskoolse onderwysprogram word deur 'n amptelike kurrikulum bepaal wat ongeveer een 

honderd formele doelwitte bevat. Hierdie doelwitte moet voor die ouderdom van ses jaar bereik 

word wanneer die kleuter na formele onderwys oorgeplaas word. 

Volgens Zabalza (1996:50) word die inhoudelike van die kurrikulum m twee afdelings 

georganiseer, te wete: 

• areas van ondervinding; en 

• geintegreerde temas. 

Die areas van ondervinding of "areas van kennis", wat in drie kategoriee onderverdeel word, 

word aan die kleuter onderrig ten einde opvoedkundige doelstellings te bereik (Anning 

1998:304; Zabalza 1996:51). Die kategoriee is soos volg: 

• Identiteit en persoonlike outonomie. 

Dit behels onder meer die volgende: 

- selfkennis; 

- selfkonsep; 
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- selfversorging; 

- daaglikse lewensaktiwiteite; 

sosiale interaksie; en 

- verhouding met die natuur, objekte en kultuur. 

• Kommunikasie en handhawing. 

Die kleuter moet onder meer die volgende vaardighede bemeester: 

- mondelinge taal; 

- geskrewe taal; 

- musiekwaardering; 

- nie-verbale kommunikasie; en 

verbale kommunikasievaardighede. 

Die kurrikulum bevat egter ook 'n nie-verpligte godsdienstige komponent. Hierdie komponent 

word slegs aan kleuters voorsien indien die ouers sterk godsdienstige oortuigings het en versoek 

dat dit deel van die voorskoolse program moet uitmaak (Zabalza 1996:54). 

• Geintegreerde temas. 

Bogemelde verwys na die verskillende temas wat die voorskoolse kurrikulum aanspreek. 

Hierdie temas sluit aan by die verwysingsraamwerk van die kleuter en spreek alle areas van 

ontwikkeling aan. Hierdie temas maak onder andere vir die volgende vaardighede 

voorsiening: 

- morele opvoeding; 

- seUkonsep; 

- rasse diversiteit; 

- geslagsgelykheid; 

- algemene gesondheid; 

- omgewingsopvoeding; 

- verbruikersopvoeding; en 

verskillende kulture. 

Indien bogenoemde voorskoolse kurrikulum in oenskou geneem word, is dit duidelik dat die 

oordrag van waardes en norme, toepaslike gedrag, sosiale ontwikkeling en ontplooiing, begrip 
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van rasse en kulturele diversiteit en uiteindelike selfaktualisering, voorop gestel word. Dit blyk 

voorts <lat taal- en kommunikasievaardighede doelgerig aan die kleuter voorgehou en onderrig 

word. Die navorser bet tot die gevolgtrekking gekom <lat geletterdheidsontwikkeling en leer nie 

'n belangrike komponent van die voorskoolse program uitmaak nie en meen <lat daar tesame 

met mondelinge en kommunikasievaardighede, ook geletterdheidsvaardighede aan die kleuter 

voorgehou kan word. 

China se voorskoolse program sal vervolgens bespreek word. 

2.5.3 China 

Voorskoolse onderrig word deur Chinese ouers hoog aangeslaan aangesien plaaslike wetgewing 

bepaal <lat ouers slegs een kind mag he. V oorskoolse onderrig maak voorsiening vir kinders 

van die ouderdom een tot ses jaar (Ebbeck & Gao 1996:28). Dit waarborg 'n hoer 

lewenstandaard en sukses. Aangesien die ouers die uiteindelike verantwoordelikheid van die 

kind word, sal voorskoolse onderrig hul in die posisie plaas om op hul beurt weer hul ouers te 

versorg. 

Aangesien voorskoolse onderrig op die platteland beperk is, word daar voorsiening vir mobiele 

kleuterskole gemaak (Ebbeck et al 1996:29). Alhoewel hierdie program nie akademiese sukses 

kan waarborg nie, word afgelee gemeenskappe besoek en kontak gemaak ten einde kleuters te 

stimuleer. 

Die navorser ondersteun hierdie aksie en meen <lat s6 'n projek ook in Suid-Afrika met sukses 

geloods kan word. 'n V oorskoolse <liens aan die afgelee gebiede sal tot voordeel van die kleuter 

strek en die ouer motiveer om mede-verantwoordelik vir sy kind se opvoeding te word. Die 

navorser meen dat hierdie program voorsiening behoort te maak vir informele geletterdheids-, 

taal en kognitiewe ontwikkeling deur onder andere poppespel, die voorlees van stories en 

dramatisering. Die ouers kan onderrig word om sekere ontwikkelingsvaardighede te ontwikkel 

deur roumateriale soos byvoorbeeld klei en klippies beskikbaar te stel. Ouers kan voorts ingelig 

word om beide groot- en fynmotoriese vaardighede te stimuleer. Die navorser meen <lat hierdie 

tipe onderwys koste-effektief kan wees in die sin <lat slegs een onderwyser in <liens van die 

mobiele kleuterskool hoef te wees. Onderrigmateriaal kan voorts "uitgeleen" word soos met 'n 
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mobiele mediasentrum. Die nadeel hieraan verbonde sluit onder andere in dat die kwaliteit van 

bediening nie kan vergelyk met 'n voltydse opvoeder nie. 

Volgens Zheng Fu Meng, Douglas en Abbott (1992:50) en Ebbeck et al (1996:29) is die 

voorskoolse onderrigprogram op die volgende geskoei: 

• die kleuter is die middelpunt van die leerproses en die onderwyser beplan aktiwiteite 

dienooreenkomstig; 

• die onderwyser ontwerp 'n voorskoolse kurrikulum waardeur die kind eksploreer en aktief 

by die leerproses betrokke is; 

• verwerwing van vaardighede lei tot kognitiewe verryking; 

• sosiale interaksie bevorder kognitiewe ontwikkeling; 

• taalverryking wat kognitiewe ontwikkeling onderle vind plaas; en 

• skeppende en kreatiewe aktiwiteite verryk kognitiewe vaardighede. 

V oorskoolse opvoeders behoort deeglike opleiding te ontvang om vaardighede aan kleuters oor 

te dra, leergeleenthede te skep, leiding te neem en voldoende onderrig- en leermateriaal daar te 

stel (Zheng Fu Meng et al 1992: 51 ). 

Volgens Zheng Fu Meng et al (1992:51) bestaan die voorskoolse program uit ses leerareas wat 

ten doel het om die kleuter se kognitiewe, fisiese en morele vaardighede te ontwikkel Die 

areas sluit onder andere die volgende in: 

• taal; 

• wiskunde; 

• kuns; 

• musiek; 

• natuurwetenskap; en 

• fisiese aktiwiteite. 

Opvoeders neem saam met die kleuter aan fisiese aktiwiteite sowel as buitespel deel Die 

navorser ondersteun die deelname van die onderwyser aangesien bepaalde kognitiewe, sosiale, 

motoriese, en taalvaardighede aan die kind gedemonstreer kan word. 

Volgens Zheng Fu Meng et al (1992: 51) word die sosiale ontwikkeling van die kind voorop 
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gestel en behels dit onder andere die oordrag van: 

• sosiale verantwoordelikheid; 

• vaderlandsliefde; 

• lojaliteit; en 

• onselfsugtige diens. 

Die voorlees van stories vind op 'n daaglikse basis plaas. Die temastorie sentreer veral op 'n 

dogtertjie of seuntjie wat 'n persoonlike opoffering vir die gemeenskap of land maak. 

Dissipline, struktuur, reels, roetine en ordelikheid word hoog aangeskryf deur die voorskoolse 

onderrigprogram. Daar word van die kind verwag om opdragte en reels na te volg waarna hulle 

dienooreenkomstig beloon word. Kinders word voorts aangemoedig om vriendelik, 

behulpsaam en samewerkend op te tree en 'n goeie burger te wees (Zheng Fu Meng et al 

1992:51). 

Die voorskoolse kurrikulum van Japan sal nou ondersoek word. 

2.5.4 Japan 

V oorskoolse onderrig maak voorsiening vir kleuters vanaf die ouderdom van drie tot ses jaar 

(Ishigaki 1992:31). Die voorskoolse kurrikulum in Japan bestaan uit die volgende vyf 

leerareas, naamlik: 

• gesondheid; 

• omgewingsopvoeding; 

• menseverhoudings; 

• taal; en 

• kreatiwiteit of ekspressie. 

Die spesifieke doelstellings van die voorskoolse program is onder andere die volgende (Satoh 

1996:194): 

• bemeestering van onder andere klanke, kleure en vorms; 

• motoriese en sensoriese ontwikkeling; 

• die ontwikkeling van 'n verbeelding; 
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• uitbreiding van taalvaardighede, bewegingsmoontlikhede asook skeppende werk; 

• die ontwikkeling en bevordering van kreatiwiteit; 

• 'n waardering vir musiek, liedjies en musiekinstrumente asook 

• die vermoe om aan rollespel of dramatisering deel te neem. 

Die navorser meen dat die voorskoolse program tog die ontwikkelingsvaardighede van die 

kleuter aanspreek. Dit wil egter voorkom of geletterdheidsaktiwiteite beperk is tot die 

bemeestering van klanke en dat die voorlees van boeke en die aanleer van rympies beperk is. 

Die navorser meen dat rollespel en dramatisering aan geletterdheidsaktiwiteite gekoppel kan 

word en dat die kleuter se kreatiwiteit ontwikkel kan word deur geletterdheidsaktiwiteite. Dit 

blyk verder dat daar relatief min aandag aan sosialiseringstyd en vrye spelaktiwiteite gewy word 

- 'n saak wat die navorser tot kommer stem. 

Die voorskoolse program in Nieu-Seeland sal vervolgens van nader beskou word. 

2.5.5 Nieu-Seeland 

Die voorskoolse onderrigprogram in Nieu-Seeland maak voorsiening vir kleuters vanaf die 

ouderdom van een tot vyf jaar (May & Carr 1997:227). Die voorskoolse kurrikulum omvat 'n 

reeks doelwitte wat leer en ontwikkeling onderle en bevorder. Elke doelwit is in subdoelwitte 

verdeel wat voorskools bemeester moet word (Carr & May 1993: 15 ; May et al 1997:231). Elk 

van die doelwitte tesame met die betrokke subdoelwitte, sal vervolgens bespreek word. 

• Die welsyn van die kleuter: 

- die algemene gesondheid moet bevorder word; 

- die emosionele welsyn van die kleuter moet gekoester word; en 

- beskerming aan die kleuter verleen word. 

• Behorendheid sluit onder andere die volgende in: 

- kontak tussen die gesinslede van die kleuter behoort gesmee te word; 

- struktuur deur middel van roetine en disspline moet daargestel word; en 

- die kleuter moet aanvaarbare gedrag aanleer. 

• Die mikpunt is om 'n gunstige leerklimaat te skep: 

- leergeleenthede vir die kind, ongeag ras, geslag, ouderdom ofkulturele agtergrond, word 

geskep; 
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- die kind word as individu raakgesien; en 

- begeleide leer word hoog aangeskryf 

• Kommunikasie behels onder meer die volgende: 

- die ontwikkeling en bevordering van beide verbale en nie-verbale vaardighede; 

- die voorlees van stories; en 

- die bevordering van ekpressiewe taal. 

• Eksplorasie 

- deur middel van spel word eksplorasiegeleentheid bewerkstellig; 

- selfvertroue en motoriese ontwikkeling word bevorder; 

- leerstrategiee word deur middel van eksplorasie aangeleer; en 

- die kind ontwikkel teoriee rakende die fisiese en materiele wereld. 

Die navorser meen dat die voorskoolse program in Nieu-Seeland die ontwikkelingsmodaliteite 

van die kleuter aanspreek. Die kleuter se fisiese, emosionele en sosiale ontwikkelings

vaardighede word aangespreek en dit wil voorkom of struktuur, dissipline en toepaslike gedrag 

hoog aangeslaan word. Alhoewel die kleuter aan eksplorasiegeleenthede en begeleide leer 

blootgestel word, wil dit voorkom of geletterdheidsaktiwiteite tot die voorlees van stories en 

taalontwikkeling beperk is. Die navorser is van mening dat informele geletterdheidsaktiwiteite 

binne 'n gunstiger leerklimaat, wat as 'n subdoelwit hierbo gestel is, aangespreek kan word. 

Die impak van die program ten aansien van leer en ontwikkeling by die kleuter, word dus deur 

die navorser bevraagteken. 

Die Reggio Emilia voorskoolse ontwikkelingsprogram geniet veral voorkeur in Italie. Hierdie 

program sal vervolgens van nader beskou word. 

2.5.6 Italie 

Die Reggio-Emilia-kognitiewe ontwikkelingsprogram vorm die grondslag waarop die 

voorskoolse kurrikulum hoofsaaklik berus. Die program fokus op kooperatiewe en 

ondersteunende voorskoolse ontwikkeling waardeur beide die skool, ouer en gemeenskap 

verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van die kind aanvaar (New 1990:4). 

Die kleuter bly vir 'n periode van drie jaar, vanaf geboorte tot die ouderdom van drie, in 'n 

bepaalde klas met dieselfde opvoeder. Hiema beweeg die kleuter na 'n voorskoolse klas waar 
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hy vir 'n verdere drie jaar tot die ouderdom van ses jaar opgeneem word (Anning 1998:304). 

Die navorser bevraagteken bogemelde en spreek haar kommer uit oor die toewysing van 'n 

enkele opvoeder vir 'n periode van drie jaar en kan in gevalle waar persoonlikheidsbotsings 

ontstaan vir etlike jare tot die kleuter se nadeel strek. Klasgroottes wissel van twaalf tot vyf-en

twintig kleuters met twee opvoeders, 'n kunsopvoeder, 'n kok en ondersteunende personeel. 

Die voorskoolse program maak voorsiening vir aktiewe leer en eksplorasie. Kuns vorm 'n 

belangrike komponent van die kurrikulum waardeur die kleuter se ekplorasie- en ekspressiewe 

vaardighede ontwikkel kan word (New 1990:6). Elke skool beskik oor die dienste van 'n 

kunsopvoeder. Die kleuter se natuurlike, skeppende vaardighede word gestimuleer en hy word 

aangemoedig om sy simboliese taal te ontplooi. Simboliese taal sluit onder meer teken, ver±: 

konstruksie en kreatiwiteit in. Kunsprojekte wat die kleuter se kreatiewe, kognitiewe, 

probleemoplossings, en sosiale vaardighede bevorder, word in die vorm van kort- en 

langtermynprojekte aan die kleuter gebied. 

Die kurrikulum maak voorts voorsiening vir die kleuter om sy eie liggaam, gevoelens en 

lewensomstandighede te ontdek (Anning 1998:304). Die kleuter word gelei om sy eie 

uniekheid te ervaar asook die beeld wat hy na ander uitdra. Die kleuter kry die geleentheid om 

homself in die spieel te beskou, homself te teken, homself uit klei of draad te maak en na foto' s 

van homself te kyk. Die kleuter se beeld word deur die klas bespreek en aanbevelings word 

gemaak. Voorts word die invloed van nie-verbale kommunikasie, stemtoon, beweging en 

emosies op gedrag bespreek (New 1990:7). Uiteraard is 'n sensitiewe begeleier nodig sodat die 

kleuter se selfbeeld nie skade lei nie, aangesien kleuters nie altyd sensitief in hul optrede is nie. 

Die voorskoolse kleuter word voorts aangemoedig om probleme op te los, te eksploreer en te 

sosialiseer. 

Die navorser spreek haar kommer uit oor die klem wat op kuns en skeppende werk geplaas 

word. Die kleuter wat nie oor kreatiewe vaardighede beskik of 'n voorliefde vir kuns openbaar 

nie, sal moeilik in hierdie omstandighede die mas opkom. Die kleuter wat sogenaamd 

linkerbrein geori'enteerd is, sal moontlik nie voordeel uit hierdie tipe onderwys trek nie. 
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Trinadad se voorskoolse kurrikulum sal vervolgens bespreek word. 

2.5.7 Trinidad 

Daar bestaan 'n groot behoefte aan voorskoolse onderrig in Trinidad en dit geniet groot aanhang 

aangesien blootstelling aan voorskoolse onderwys deur die volgende faktore verhinder word 

(Kutnick 1994:28; Kutnick & Jules 1989:310): 

• armoede en deprivasie; 

• onderprestasie in die formele leersituasie; en 

• bevordering van leergeleenthede. 

Die voorskoolse kernkurrikulum bestaan hoofsaaklik uit drie vakke, naamlik (Kutnick 1994:35; 

Schweinhart, Weikart & Larner 1986:20): 

• Natuurwetenskap; 

• Wiskunde; en 

• Engels as taal. 

Kutnick (1994:35) meld dat die onderrig van bogenoemde voorsiening maak vir die aanleer en 

bemeestering van die volgende vaardighede: 

• teken en verf; 

• legkaarte; 

• sortering en afparing; 

• sand- en waterspel; 

• aanleer van die alfabet; 

• bemeestering van syfers; 

• selfstandige lees; 

• voorlees deur die onderwyser; en 

• uitstappies. 

Die aanleer en bemeestering van wiskundige en leesvaardighede word voorop gestel. 

Perseptuele aktiwiteite soos die bou van legkaarte asook sortering, geniet weinig aandag 

(Kutnick 1994:35). 
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Die navorser kritiseer hierdie voorskoolse program aanges1en die program hoofsaaklik op 

didaktiese beginsels berus. Kognitiewe ontwikkeling in terme van die bemeestering van lees

en syfervaardighede word verabsoluteer en weinig geleenthede vir spel, kreatiwiteit, 

sosialisering en buitespel word gemaak. Dit wil voorkom of die program nie kind-gesentreer is 

nie en dat vaardighede formeel aan die kind onderrig word. 

Die navorser sal vervolgens die voorskoolse program wat in Taiwan gevolg word, van nader 

beskou. 

2.5.8 Taiwan 

V oorskoolse onderrig word van die ouderdom van vier jaar tot ses jaar in Taiwan aangebied. 

Alhoewel die meeste voorskoolse instansies privaat onderhou word, word daar ook aandag deur 

die regering geskenk aan die verskaffing van voorskoolse onderrig (Lin & Tsai 1996:158). Die 

outeur, Lin et al (1996:161) fokus in die voorskooise kurrikulum op die fisiese, morele en 

intellektuele ontwikkeling van die kleuter. Die leerareas waarbinne bogemelde aangespreek 

word is die volgende: 

• spel; 

• gesondheid; 

• taal; 

• musiek; 

• werk; en 

• algemene kennis wat onder andere taal, wetenskap en sosiale studies insluit. 

Die voorskoolse kurrikulum maak daarvoor voorsiening dat die opvoeders die leerinhoude kan 

aanpas by die kleuter se behoe:ftes en belangstelling. Christelike kleuterskole se kurrikula maak 

op Saterdae voorsiening vir die aanbieding van Bybelstudie. Soos hierbo vermeld, plaas die 

voorskoolse kurrikulum in Taiwan veral klem op kognitiewe en morele ontwikkeling (Ou 

1993:8 ; Lin et al 1996:161). Die kognitiewe ontwikkeling sal vervolgens van nader beskou 

word. 

• Kognitiewe ontwikkeling ingevolge die Taiwanese model 
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Die Taiwanese gemeenskap plaas sterk klem op die ontwikkeling van kognitiewe vaardighede. 

Die formele onderrig van geletterdheidsvaardighede geniet groot aanhang en ouers word 

aangemoedig om hul kleuters reeds voorskools kognitief te stimuleer. Slagspreuke soos ''Do 

not let your child lose at the starting point" kom vry algemeen in koerante en televisie

advertensies voor (Lin et al 1996: 162). 

Die voorskoolse kurrikulum maak dus voors1emng vir die aanleer van lees- en 

skryfvaardighede. Kleuters word voorskools geletterd gemaak en kry lees- en skryfhuiswerk op 

'n daaglikse basis. Die opvoeders maak veral gebruik van handboeke en werksblaaie waarmee 

die kleuter onderrig word. Kleuters word voorskools geleer en onderrig in fonetiese simbole en 

Chinese skryfkarakters (Ou 1993:9). 

'n Navorsingstudie wat ondemeem is na die kwaliteit van die werksopdragte bet aan die lig 

gebring dat die standaard te gevorderd is vir kleuters (Lin et al 1996:162). Ouers verwag egter 

akademiese prestasie en plaas gevolglik druk op die opvoerders en Lin et al (1996:162) 

postuleer die volgende: " ... teachers are not to blame, it is a response to the society's 

expectations. Parents are concerned with children's academic achievement". 

Die navorser kritiseer bogemelde kognitiewe kurrikulum wat suiwer akademies gekleur is en 

voorskools reeds formeel geletterdheidsvaardighede onderrig met gepaardgaande 

tuiswerkopdragte. Die navorser bevraagteken voorts die emosionele welsyn van die kleuter 

indien soveel druk op prestasie geplaas word en meen dat hierdie vaardighede eerder informeel 

aan die kleuter voorgehou kan word. Dit wil verder voorkom of die kleuter weinig geleentheid 

kry om te speel en motories te ontwikkel. Die kurrikulum maak voorts ook voorsiening vir die 

ontwikkeling van die morele vaardighede van die kleuter. 

• Taiwanese morele ontwikkelingsprogram tydens die voorskoolse jare 

Aangesien die morele ontwikkeling van die kleuter voorop gestel word, maak die Taiwanese 

voorskoolse kurrikulum voorsiening vir die onderrig hiervan in elke leerarea. Die kurrikulum 

bevat leerinhoude soos "I am a good child" waar die kleuter onder andere vaardighede soos 

verdraagsaamheid, geduld en eerbiedigheid aangeleer word (Tsai 1994:5). Die kleuter word 

bewus gemaak van persoonseienskappe soos mededeelsaamheid, beleefdheid, selfdissipline en 
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lojaliteit en word aangemoedig om hierdie eienskappe te ontwikkel en te demonstreer (Lin et al 

1996:162). 

Dissipline in die klaskamer word streng toegepas en die kleuter word geleer om horn 

onberispelik te gedra binne sy plek in die sosiale netwerk. 

Groepaktiwiteite geniet voorkeur en die kleuter kry selde geleentheid vir vrye spel. Kreatiewe 

spel kry byna nooit aandag ofvoorkeur nie en" ... children are required to fo11ow the teacher's 

lead rather than engage in imaginative play" (Lin et al 1996: 163). 

Die navorser spreek vanuit tradisioneel humanisties-westerse paradigma haar kommer uit oor 

die Taiwanese morele ontwikkelingsprogram. Sy meen dat 'n kleuter wel sosiale vaardighede 

aangeleer moet word ten einde homself te handhaaf maar dat hierdie vaardighede op 'n 

sensitiewe wyse onderrig behoort te word. Dit wil voorkom of die kleuter se kreatiwiteit, 

spontaneiteit, verbeelding en totale persoonlikheid onderdruk word. Die kleuter word 

doelgerig onderrig, gekontroleer en gemanipuleer deur die opvoeder en het weinig insette in die 

ontplooiing van sy selfaktualisering en verwesenliking, hy word dus gekondisioneer. 

Vir die studie is ook die voorskoolse program van Korea bestudeer. In die verband is dit van 

belang om die betrokke voorskoolse kurrikulum te analiseer en kortliks te bespreek. 

2.5.9 Korea 

Die Koreaanse voorskoolse kurrikulum maak voorsiening vir toepaslike ontwikkelings

geleenthede waarbinne die kleuter op 'n genotvolle wyse kognitief verryk kan word. Die 

kurrikulum maak voorts voorsiening vir die inoefening van veral kognitiewe vaardighede wat 

die grondslag vir akademiese vordering vorm (Lee 1996: 175). Die voorskoolse program toon 

ooreenkomste met die programme wat in die VSA gevolg word (French & Song 1998:414). 

Die oorgrote meerderheid kleuterskole in Korea funksioneer vyf dae per week. Klasgroottes 

wissel van 30 tot 40 kleuters per klas en word deur een opvoeder met die hulp van 'n 

klasassistent hanteer. Die kleuters word in twee groepe verdeel waarvan die eerste groep 

negentig minute voor die tweede groep arriveer. Die twee groepe ontvang daarna saam 
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onderrig vir 'n periode van negentig minute waarna die eerste groep kleuters vertrek. Die 

tweede groep ontvang dan vir 'n verdere negentig minute onderrig. Elke kleuter ontvang dus 

onderrig van ongeveer drie ure per dag, terwyl die opvoeder vir 'n periode van vier en 'n half 

uur betrokke is (French et al 1994: 15). 

Gedurende die eerste negentig minute van die dag het die eerste groep toegang tot 'n goed 

toegeruste aktiwiteitsentrum. Hierdie sentrum sluit onder andere 'n leesarea met 'n 

verskeidenheid boeke, 'n legkaartafdeling, 'n kreatiewe spelarea, 'n verskeidenheid 

konstruksietoerustig soos groot en klein blokkies, Legoblokkies, 'n teken-en skryfarea, 'n 

rekenaar asook 'n groot area vir motoriese bewegings en byvoorbeeld stoeispeletjies in (French 

et al 1994:16). 

Bogemelde aktiwiteite duur voort terwyl die tweede groep kleuters opdaag vir die aanvang van 

hul skooldag. Sodra al die kleuters opgedaag het, vergader almal op 'n mat sodat aktiwiteite 

wat aan die totale groep onderrig word, 'n aanvang kan neem. Gedurende die eerste sestig 

minute word die kleuters blootgestel aan die voorlees van 'n storie, sing van liedjies, 

denkaktiwiteite, kunsaktiwiteite, dramatisering of groepspel (Lee 1996: 176). Die 

daaropvol~ende dertig minute word aan groot motoriese aktiwiteite of vryespel gewy. Alie 

aktiwiteite binne die voorskoolse kurrikulum word na die kleuter se kognitiewe, sosiale en 

taalontwikkeling deurgetrek (French et al 1998: 417). 

Die opvoeder neem die leiding en die kleuters sit gedurende die sestig minute, soos hierbo 

gemeld, stil in netjiese rye en luister. Die kleuters word selde gevra om insette te lewer en die 

individuele kleuters word nooit blootgestel aan vrae nie. Vrae word aan die groep gestel en 

response kom vanuit die groep. Voorsiening vir die inoefening van luistervaardighede en 

aandagtoespitsing geniet voorkeur in die voorskoolse program (French et al 1998:421). 

Die navorser meen dat bogemelde voorskoolse program wel in die ontwikkelende behoeftes en 

vaardighede van die kleuter voorsien. Sy ondersteun die dagprogam asook die indeling van die 

kleuters in twee groepe. Hierdie werkswyse maak daarvoor voorsiening dat 'n groot groep 

kleuters aan die program blootgestel kan word sonder onhanteerbare getalle per klas. Die 

navorser meen dat s6 'n werkwyse ook in Suid-Afiika gelmplementeer kan word in die sosio

ekonomiese areas waar daar weinig of geen voorskoolse onderwysvoorsiening is nie. Sy is 
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voorts van mening dat groter kwaliteit voorskoolse onderrig op hierdie wyse aan die kleuter 

verskaf kan word. 

Die navorser kritiseer egter die benadering dat die kleuter nie deel het in 'n interaktiewe 

leerproses en passief moet sit en luister. Sy het tydens haar waameming en bemoeienis met 

kleuters tot die gevolgtrekking gekom dat hulle graag wil deelneem aan aktiwiteite en insette 

wil lewer. Die navorser is oortuig daarvan dat bogemelde werkswyse die kleuter se 

selfaktualisering kan strem. 

Die voorskoole program wat in Duitsland gevolg word, sal nou van nader beskou word. 

2.5.10 Duitsland 

Die voorskoolse program in Duitsland berus op die volgende aannames (Horgan & Douglas 

1995:53; Anning 1998:305): 

• die kleuter ontvang geen formele onderrig nie. Lees- en skryfvaardighede word slegs in die 

formele onderrigsituasie aan die kind oorgedra na sy sesde lewensjaar; 

• kleuters van die ouderdom drie tot ses jaar kan aan 'n voorskoolse instansie inskryf en die 

klasgrootte is ongeveer 25 kleuters per klas; en 

• die gemeenskap, ouers, kerk en plaaslike owerheid is betrokke by die meeste voorskoolse 

instansies. 

Die Duitse voorskoolse program plaas besondere klem op die emosionele ontwikkeling van die 

kleuter en aktiwiteite word dienooreenkomstig hierby aangepas. Hierna word die kleuter se 

sosiale vaardighede en kreatiwiteit bevorder (Horgan et al 1995:65). Intellektuele ontwikkeling 

word vierde op die prioriteitslys geplaas waama taalontwikkeling volg. Die sesde plek word 

deur fisiese en geestelike ontwikkeling ingeneem. Soos reeds vermeld, is die klasgrootte nie 

groter as 25 kleuters per klas nie en die opvoeder het die hulp van 'n voltydse sowel as 'n 

deeltydse, volwasse assistent (Horgan et al 1995:54). 

Die daaglikse program volg 'n bepaalde patroon. Die dagprogram neem om 07:30 'n aanvang 

waartydens die kleuters tot 09:00 toegang tot vryespel het. Hiema geniet die kleuters 'n ontbyt 

vir ongeveer 20 minute wat gevolg word deur binnespel tot ongeveer 11:00. Dit word gevolg 

deur buitespel tot ongeveer 12:00 waama hul middagete geniet ofhuis toe gaan. 
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Vryspel sluit onder andere kaartspel, verf of speletjies in. Klaskamerdeure is altyd oop wat die 

kleuter die geleentheid hied om na ander klaskamers te beweeg en met ander ouderdomsgroepe 

om te gaan. Daar word nie van kleuters verwag om op te ruim na die uitvoering van aktiwiteite 

nie (Horgan et al 1995:62). Die kleuters word eenkeer per week na 'n sportstadium geneem 

waar hulle aan 'n intensiewe sportprogam deelneem (Horgan et al 1995:61). 

Voorskoolse instansies maak voors1enmg vtr oomagbesoeke waardeur die kleuter se 

selfstandigheid bevorder word. Aile kleuters, tesame met die opvoeders, bring een nag per 

week by die kleuterskool deur waarna sommige kleuters, wat oor genoegsame 

skeidingsvaardighede beskik, geselekteer word om twee nagte per week in die platteland te bly. 

Sodoende kry kleuters die geleentheid om hulle ervaring van die platteland op te bou. 

Die navorser spreek haar kommer uit oor bogemelde voorskoolse program aanges1en die 

program hoofsaaklik vir vryspel voorsiening maak. Hierdie program maak ryklik voorsiening 

vir die kleuter se sosiale ontwikkeling, maar kognitiewe en taalontwikkeling word geensins 

aangespreek nie. Hierdie voorskoolse intansies herinner die navorser eerder aan 'n 

bewaarsentrum waar kleuters hoofsaaklik speel. Die navorser bevraagteken ook die rol van die 

opvoeder en die van die assistente aangesien dit wil voorkom of hulle geen rol in die kleuter se 

opvoeding speel nie en as blote fisieke versorgers optree. 

V ervolgens sal die voorskoolse kurrikulum wat in die Verenigde Koninkryk gevolg word, 

kortliks in oenskou geneem word. 

2.5.11 Verenigde Koninkryk 

Die voorskoolse kurrikulum in die Verenigde Koninkryk is op spel en eksplorasie gebaseer wat 

leer bevorder (Miller 1997:37). Spelgeleenthede bevorder nie alleenlik leer nie, maar die 

kleuter doen terselfdertyd eerstehandse ervaring op (Miller 1997:35). 

Horgan et al (1995:53) ondersteun die bogenoemde skrywer en stel die volgende beginsels 

waarop die voorskoolse program hems: 

• geleentheid vir spel en eksplorasie moet aan die kleuter gebied word; 

• die onderrig- en leerproses moet met behulp van konkrete materiaal geskied; 
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• leer word deur verbale instruksies en ontdekking bevorder; en 

• die leerproses eerder as die uitkoms is van uiterste belang. 

Die voorskoolse kurrikulum in Brittanje bestaan uit die volgende leerareas volgens Anning 

(1998:304), Horgan et al (1995:62) en Miller (1997:36): 

• persoonlike en sosiale ontwikkeling; 

• geletterdheid en taalontwikkeling; 

• wiskunde; 

• kennis en begrip van die wereld; 

• fisiese ontwikkeling asook 

• ontwikkeling van kreatiwiteit. 

Daar word 'n hoe waarde aan geletterdheidsvaardighede geheg asook aan formele onderrig in 

lees, skryf en wiskunde wat op 'n daaglikse basis plaasvind. Alhoewel daar nie 'n 

voorgeskrewe tydrooster is nie, word geletterdheidsvaardighede vroeg in die oggend aan die 

kleuter onderrig. Rympies, stories en liedjies word op 'n daaglikse basis aan die kleuter 

voorgehou. Groepwerk word hoog aangeskryf waardeur die kleuter se sosiale en 

taalvaardighede veral gestimuleer word. 

Die navorser ondersteun hierdie program en meen dat dit in die ontwikkelende behoeftes van 

die kleuter voorsien. Dit wil egter voorkom of daar 'n bepaalde waarde aan geletterdheids

vaardighede asook aan gesyferdheid toegeken word en die onderrig daarvan akademies van aard 

is. Dit is egter 'n omvattende program wat al die modaliteite van die ontwikkelende kleuter 

bevredigend aanspreek. 

Die voorskoolse program wat in Australie, Kanada en die V erenigde State van Amerika gevolg 

word, vertoon definitiewe ooreenkomste. Hierdie lande se skoolgereedmakings-programme 

bespreek word. 

2.5.12 Verenigde State van Amerika, Australie en Kanada 

Fisher (1991:3) meen dat die voorskoolse kurrikulum op 'n holistiese taalbenadering gefundeer 

moet word. Die benadering word dan ook in lande soos Australie en Kanada gevolg (Watson 
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1996: 1 ; Ashby & Grieshaber 1996: 130 ; Johnson et al 1995 :315). 'n Holistiese taal-benadering 

berus op die volgende aannames: 

• leer is 'n natuurlike proses; 

• 'n kleuter beskik reeds oor geletterdheidskennis op 'n voorskoolse vlak; 

• alle kleuters beskik oor die vermoe om te leer; 

• leerinhoude is sinvol en effektief indien die leerinhoude op 'n holistiese, betekenisvolle, 

interessante en funksionele wyse aangebied word; 

• leer is doeltreffend indien die kleuter 'n bydrae lewer deur self keuses uit te oefen; 

• leer vind suksesvol plaas indien die kleuter horn in 'n nie-kompeterende milieu bevind; en 

• leer is hoogs effektief wanneer dit binne 'n sosiale konteks plaasvind. 

'n Holistiese taalontwikkeling word op bogemelde aannames geskoei en word bevorder deur 

natuurlike modellering deur 'n volwassene. Elk van die bogemelde aannames sal in oenskou 

geneem word. 

• Leer is 'n natuurlike proses 

Aangesien leer en die holistiese aanleer van taal 'n natuurlike proses is, moet die voorskoolse 

kurrikulum aan die volgende vereistes voldoen: 

- lees en skryf as natuurlike geletterdheidsaktiwiteite moet voortdurend aan die kleuter 

gedemonstreer word; en 

- die kleuter moet deur skrif omring word. 

Indien bogenoemde twee kriteria in die klaskamer manifesteer sal die volgende realiseer ". . . a 

high expectation that children will take the responsibility to become readers and writers. I value 

their approximations, giving them opportunities to use and practice language and to share and 

perform what they can do" (Fisher 1991:4). 

• Die kleuter beskik oor geletterdheidskennis voordat formele onderwys 'n aanvang 

neem 

Kleuters demonstreer verskeie vlakke van geletterdheidsontwikkeling tydens hul voorskoolse 

jare. Hierdie ontwikkeling word van nader beskou in hoofstuk 3. 
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• Alie kleuters beskik oor die vennoe om te kan leer 

Volwassenes moet aan die kleuter kommunikeer dat hy oor die vermoe beskik om te leer en te 

vorder. Elke ldeuter moet as 'n individu gesien word met unieke geletterdheidsmoontlikhede en 

vlakke van ontwikkeling. Leergeleenthede moet dienooreenkomstig aangepas word en die 

voorskoolse kurrikulum moet voorsiening maak vir die geletterdheidsbehoeftes van die kleuter 

in terme van behoeftes, belangstellingspatrone en leerstyle. 

• Leerinhoude is etTektief indien dit op 'n holistiese, betekenisvolle, interessante en 

funksionele wyse plaasvind 

Die voorskoolse kurrikulum moet leerinhoude op 'n betekenisvolle en relevante wyse aan die 

kind kommunikeer. Hierdie inhoud moet voorts holisties en funksioneel wees sodat die ldeuter 

aktiefby leergeleenthede betrokke kan raak. 

• Leer vind plaas indien die kleuter die geleentheid gegun word om self keuses uit te 

oefen 

Indien die kleuter in beheer van sy eie leer is, ontwikkel hy die nodige selfvertroue en 

verantwoordelikheid om keuses te kan maak en sodoende tot selfaktualisering te kom. Die 

leerinhoud moet 'n appel tot die kind rig om keuses te maak. Die voorkoolse kurrikulum moet 

voorsiening maak daarvoor dat die kind keuses kan uitoefen in terme van lees- en 

skryfaktiwiteite. Die kind moet voorts die geleentheid kry om kreatief te wees. Fisher 

(1991: 11) glo as volg ~'I beli~ve that when encouraged to choose activities that are whole, 

meaningful and functional to their lives, children naturally engage in activities that meet their 

intellectual, social, emotional and physical needs". 

• Leer word bevorder in 'n nie-kompeterende omgewing 

Optimale leer vind in 'n nie-kompeterende atmosfeer plaas. Onderwysers moet voorsiening 

maak vir 'n nie-kompeterende milieu en die kleuter se deelname en response moet as uniek 

binne sy belangstellingsveld en ontwikkeling gesien word. Die ldeuter moet dus tot deelname 

aangemoedig word. 

• Leer word bevorder deur sosialisering en verbalisering 
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Sosialiserings- en verbaliseringsgeleenthede bevorder leer. Die kleuter moet aangemoedig word 

om aktiwiteite waarby hy betrokke raak, te verwoord en te verbaliseer. Voldoende geleenthede 

vir sosiale interaksie waarbinne leer aangespreek word, moet aan die kleuter voorgehou word. 

Vervolgens sal die voorskoolse dagprogram bespreek word. Volgens Fisher (1991:35) en 

Morrow et al (1990: 12) word die dagprogram in sewe hoofaktiwiteite verdeel, naamlik: 

• tuismaaktyd; 

• kuiertyd; 

• voorlees van stories; 

• keuse-aktiwiteite; 

• geselstyd; en 

• opruim en buitespel. 

• Tuismaaktyd 

Die periode van ongeveer tien minute waartydens die kleuter na die klaskamer beweeg en 

homself tuismaak, is hier ter sprake. Dit behels voorts die aanteken in 'n register waartydens 

die kleuter self sy naam in die register skryf Die name van die kleuters word tydens die 

nuustyd voorgelees en terselfdertyd dien dit as 'n presensielys. Die skrywer meen dat hiedie 

aktiwiteit sinvol is aangesien 'n beeld van die kleuter se skryfvaardighede verkry word. 

Die navorser se kommer oor diegene wat nie hul name kan' skryf nie word deur die skrywer 

besweer deurdat die klasopvoeder teenwoordig is tydens die uitoefening van hierdie aktiwiteit 

en dienooreenkomstig die nodige Ieiding en ondersteuning verskaf(Fisher 1991:35). 

• Kuiertyd 

Tydens hierdie periode van ongeveer vyftien minute word die volgende bespreek: 

- bespreking van die dagprogram; 

- luister na nuusgebeure waartydens elke kleuter die geleentheid kry om 'n enkele 

nuuswaardige opmerking te maak; en 
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- kalenderbespreking waartydens die dag, datum en jaartal uitgelig word. Belangrike 

datums en gebeure word eweneens in oenskou geneem. 

• Voorlees van stories 

Tydens die voorlees van stories, wat ongeveer dertig minute in beslag neem, word lees- en 

skryfvaardighede aan die kleuter voorgehou. Die kleuter word voorts aan 'n verskeidenheid 

taalaktiwiteite blootgestel. 'n Appel word tot die kleuter gerig om aktief deel te neem. Liedjies 

word gesing en rympies word aangeleer en gedramatiseer. Letters en klanke, 

begripsvaardighede, rigtingvaardighede, boekkennis, probleemoplossingstrategiee, rympatrone 

en antisiperingsvaardighede word aangeleer en ingeofen. 

• Onaflianklike funksionering 

Na die voorlees van stories word die kleuter vir 'n tydperk van ongeveer een uur blootgestel aan 

vrye aktiwiteite. Pie kleuter kan vir dertig minute 'n keuse uitoefen in terme van aktiwiteite 

soos verf, rollespel, sandtafelaktiwiteite of die biblioteek besoek. Die oorblywende dertig 

minute word deur lees, skryf en wiskunde in beslag geneem. 'n Verskeidenheid gelettterd- en 

gesyferdheidsaktiwiteite is tot beskikking van die kleuter. Hierdie aktiwiteite word in terme 

van ontwikkelingsvlak op 'n gedifferensieerde wyse aan die kleuter voorgehou. Die 

klasopvoeder is beskikbaar om die nodige leiding en ondersteuning aan die kleuter te verskaf 

• Geselstyd 

Die kleuters, tesame met die opvoeder, vergader om die aktiwiteite wat die spesifieke dag 

aangepak en uitgevoer is, te bespreek. 

• Opruim en buitespel 

Die kleuter word aangemoedig om die klaskamer op te ruim voordat buitespel 'n aanvang 

neem. 

Die kleuter kry die geleentheid om vir ongeveer twintig minute aan buitespel deel te neem waar 

groot motoriese vaardighede ingeoefen word. 

Die navorser meen dat bogemelde skoolgereedmakingsprogram hoofsaaklik op 

geletterdheidsgereedmaking en -ontwikkeling berus. Dit wil voorkom of die kleuter 
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hoofsaaklik aan geletterdheidsvaardighede soos lees, skryf en gesyferdheid blootgestel word. 

Dit wil voorkom of die voorskoolse program sterk akademies gekleurd is en die kleuter bloot in 

terme van geletterdheid vir die formele onderrigsituasie voorberei word. Dit blyk voorts dat 

bepaalde leeruitkomste in terme van geletterdheid bereik moet word en dat die kleuter oor 'n 

magdom geletterdheidskennis beskik voordat formele onderrig 'n aanvang neem. Die navorser 

ondersteun die geletterdheidsaktiwiteite maar meen dat dit bloot informeel aan die kleuter 

voorgehou behoort te word. Dit blyk voorts dat die program weinig voorsiening maak vir 

buitespel, groot motoriese ontwikkeling en perseptuele vaardighede. Die navorser meen dat die 

program motoriese ontwikkeling met geletterdheidsvaardighede kan kombineer en meer tyd aan 

motoriese ontwikkeling en buitespel bestee kan word. 

Die skoolgereedmakingsprogram in Suid-Afrika sal nou van nader beskc;m word. 

2.6 SKOOLGEREEDMAKING IN SUID-AFRIKA 

Die navorser het in haar bemoeienis met die voorskoolse inrigtings tot die gevolgtrekking 

gekom dat Grove et al (1982:29) en Grove et al (1990:27) se werk as riglyn gebruik word en dat 

die voorskoolse kurrikulum in Suid-Afrika hierop gebou is. Genoemde skrywers se 

aanbevelings het amptelike en nie-amptelike beleid geword in voorskoolse inrigtings en 'n 

raamwerk waarbinne onderrig en opvoeding plaasvind. 

Daar sal nie telkens na bladsynommers verwys word nie aangesien die werk van Grove et al 

(1990,1989, 1982) in sy geheel ge1nterpreteer word in die hieropvolgende gedeelte. 

Die voorskoolse program bestaan uit die volgende leerareas: 

Bybelonderrig; 

voorbereidende wiskunde; 

liggaamlike opvoeding; 

praktiese higiene; 

voorbereidende lees; 

voorbereidende skryf; 

kuns en handvaardighede; 

musiek en sang; 

taalontwikkeling; 

omgewingsleer, en 
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voorlees van stories. 

Vervolgens sal elkeen van die leerareas van nader beskou en ondersoek word. 

Bybelonderrig 

Elke skool moet die lesinhoude 6f leerinhoude aanpas volgens die kleuter se eie besondere 

behoeftes en vereistes, sy agtergrond, die moontlikhede van sy omgewing asook die tyd wat aan 

die besondere leerarea toegewys is. Leerinhoud behoort geselekteer en aangepas te word by die 

kleuter se ontwikkeling en dus vlak van begrip. 

Die navorser is bewus daarvan dat Grove en Hauptfleisch in 'n christelik-nasionale verband 

riglyne in verband met Bybelonderrig neergele het. In 1994 het die nuwe beleid van erkenning 

van diversiteit, gevolg deur die Grondwet van Suid-Afrika (1996), diskriminasie teen 

andersgelowiges ter syde gestel. In die grondslagfase, dit is tydens graad 1 tot 3, word 

Bybelonderrig by Lewensvaardighede behandel met sensitiwiteit vir almal wat nie-Bybels glo. 

Die Grondwet en die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 27 van 1996) maak voorsiening vir 'n 

verskeidenheid van religiee en die navorser meen dat kleuters bewus gemaak behoort te word 

van die verskillende kulture en godsdienstige oortuigings van hul klasmaats. Kennis en respek 

rondom verskillende godsdiensbeoefeninge moet aan die kleuter voorgehou word. Die kleuter 

se houding moet dus volgens die navorser van godsdienseerbiediging en- verdraagsaamheid vir 

diversiteit getuig. Die voorskoolse program maak ook voorsiening vir die onderrig van 

voorbereidende wiskunde. 

Voorbereidende wiskunde 

Die doel van voorbereidende wiskunde is om die kleuter te help om: 

• insig in en begrip van wiskundige beginsels te ontwikkel wat hom in staat stel om 

probleme wat hy in die alledaagse lewe mag teekom, op te los; 

• logiese denke en betekenisvolle uitdrukkingswyses te ontwikkel; 

• 'n getalbegrip te ontwikkel; en 

• 'n liefde vir en belangstelling in wiskunde te ontwikkel. 
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Om die kleuter op 'n te vroee leeftyd met formele werk, byvoorbeeld getallebegrip, te bemoei, 

kan nadelig wees. Hy ervaar gewoonlik mislukking en fiustrasie en mag later leerprobleme 

ontwikkel. Die kleuter ontwikkel eers 'n deeglike getalbegrip op ongeveer vyf tot vyf-en-'n

halfjarige ouderdom (Grove et al 1990:29). 

Die volgende wiskundige konsepte word voorskools aan die kleuter voorgehou: 

- liggaamsbeweging-in-die-ruimte; 

- liggaamsbeeld; en 

- terloopse aanleer van getalle. 

Die navorser het in haar bemoeienis met die kleuter tot die besef gekom <lat getal en 

kwantiteitsbegrip wel voorskools ontwikkel kan word. Sy meen <lat informele gesyf erdheids

ontwikkeling dus reeds voorskools 'n aanvang behoort te neem. Die kleuter toon 

ontwikkelende en ontdekkende syfer en getalbegripskennis en insig wat reeds voorskools 

ontluik. Wiskundige konsepte kan dus reeds voorskools op beide 'n informele en praktiese 

wyse aan die kleuter gekommunikeer en gedemonstreer word. Die navorser is oortuig daarvan 

<lat indien 'n voorliefde vir gesyferdheid reeds voorskools gekweek kan word, <lit latere 

moontlike emosionele probleme wat tydens formele onderrig van syferkundigheid kan ontstaan, 

totaal kan verhoed. 

Liggaamlike opvoeding waartydens die kleuter die geleentheid kry om groot motoriese 

bewegings uit te voer, vorm deel van die voorskoolse program. Vervolgens sal hierdie aspek 

van liggaamlike opvoeding bespreek word. 

Liggaamlike opvoeding 

Tydens liggaamlike opvoeding word die kleuter bewus gemaak van basiese konsepte soos 

posisie-in-die-ruimte, liggaamsbeeld, vorms, tyd, krag en weerstand. Deur ontwikkelingspele 

word geleenthede gebied om fisiese vaardighede te ontwikkel. Die kleuter leer om fisiese 

vaardighede te ontwikkel, sy liggaamsbewegings te beheer, te balanseer asook sy 

liggaamshouding te verbeter. V oorts word geleenthede gebied vir hardloop, spring, loop, 

huppel, gooi, vang, rol, le, kruip, staan, draai, buig, klim, strek, touspring, hekkiesspring, gly en 

swem. 
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Die navorser ondersteun die inskakeling van hierdie aktiwiteite aangesien dit die kleuter se 

sosiale, perseptuele en kognitiewe ontwikkeling kan bevorder. Die oorgrote meerderheid 

kleuters geniet buitespel en fisiese aktiwiteite en raak so van oortollige energie en moontlike 

frustrasie ontslae. Praktiese higiene is van die grootste belang ook vir die kleuterlewe binne die 

verband van die studie en sal daarom bier aandag verkry. 

Praktiese higiene 

Die gesondheid en veiligheid van kleuters gedurende die voorskoolse onderrigperiode is van die 

allergrootste belang. Om te kan leer, moet die kleuter in goeie gesondheid verkeer, en daarom 

moet goeie gesondheidsgewoontes so gou as moontlik aangeleer word en derhalwe behoort 

voorsorgmaatreels vir veiligheid van die begin af getref word. 

Besprekings van belangrike aspekte soos persoonlike netheid, netheid in die huis, versorging 

van die liggaam, slaap, algemene gesondheid en veiligheid binne sowel as buite die huis word 

aangebied. Higiene integreer en korreleer met omgewingsleer. 

Die navorser meen dat die gesondheid van die kleuter die grondslag le vir persoonlike 

toereikende funksionering. Sy spreek egter haar kommer uit oor die heersende veiligheid, 

higiene, voeding en algemene gesondheid van kleuters in die sogenaamde agtergeblewe swak 

gemeenskappe. 

Die voorskoolse program maak voorsiening vir vrye spelaktiwiteite wat vervolgens bespreek sal 

word. 

Vryspelaktiwiteite 

Die doel van vryspelaktiwiteite het ten doel om: 

• liggaamsbeeld, balans, ruimtelike orientasie en rigtingbewustheid te bevorder; 

• groot- en fynspiere te ontwikkel; asook 

• perseptueel-motoriese ontwikkeling te verbeter. 



87 

Die kleuter kry voorts geleentheid om voorbereidende leesvaardighede te ontwikkel wat 

vervolgens bespreek sal word. 

Voorbereidende lees 

Die doel met voorbereidende lees is om die kleuter te help om: 

• sy persoonlikheid te vorm en sy sosiale aanpassing te bevorder; 

• die taal te begryp en homself met vrymoedigheid en akkuraatheid op 'n verstaanbare 

manier uit te druk; en 

• die gewoonte aan te kweek om intelligent te luister. 

Tydens voorbereidende lees word daar veral op die visuele vaardighede van die kleuter gefokus. 

Die voorskoolse onderrigprogram maak voorsiening vir die ontwikkeling van die volgende 

vaardighede: 

• visuele diskriminasie, ruimtelike posisie en vormwaarneming; 

• visuele geheue en herroeping; 

• visuele voorgrond-agtergrond-onderskeiding; 

• visuele konstantheid; 

• visuele sluiting; 

• visuele analise en sintese; en 

• visuele opeenvolging. 

Terloopse lees vind gedurende die loop van die jaar plaas. Name van alledaagse voorwerpe in 

die klas word daarop geplak. Die kleuters se name word ook aan hulle tafels vasgeheg. Daar is 

geen formele onderrig betrokke by terloopse lees nie. Kleuters sien en "lees" die name 

daagliks. Hulle name kan ook op hulle besittings en bereplekke aangebring word. 

Die navorser meen dat die inoefening van terloopse leesvaardighede egter informeel kan 

geskied. Dit wil voorkom of bogenoemde terloopse leesaktiwiteite hoofsaaklik op perseptuele 

aktiwiteite en ontwikkeling geskoei is. Die navorser meen dat informele leesontwikkeling by 

perseptuele aktiwiteite gelnkorporeer kan word en sal bepaalde voorstelle by die perseptuele 

ontwikkeling van die kleuter bespreek. 
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Die kleuter behoort wel aan geletterdheidsvaardighede voorskools blootgestel te word en dit 

moet dienooreenkomstig met die ontwikkelende behoeftes van die kleuter onderrig word. 

Kleuters openbaar reeds voorskools 'n behoefte aan ''lees" en "skryf' en daar behoort dus nie 

gewag te word totdat die kleuter die ouderdom van vyf jaar bereik nie. Die navorser bespreek 

en motiveer in hoofstuk 3 die aangeleentheid van onderriggereedheidsouderdom. 

Voorbereidende skrif 

Die doel van voorbereidende skrif is om die kleuters te help om: 

• oog-handkoordinasie te ontwikkel; 

• fyn motoriese bewegings te ontwikkel; en 

• van links na regs te werk. 

Die kleuter word aan aktiwiteite wat voorbereidende skrif bevorder en ontwikkel, blootgestel. 

Hierdie aktiwiteite behels onder andere die volgende: 

• balspeletjies (gooi en vang van 'n bal); 

• werk met modelleerklei, rivierklei of speeldeeg; 

• speel met blokkies; 

• speel met opvoedkundige konstruksiemateriaal; 

• papierweef, papiermache en die toedraai van artikels met papier; 

• die gebruik van 'n krambinder, pons en 'n sjabloonplaat; 

• inryg van krale, knip met 'n sker; 

• skrytbordoefeninge; 

• teken, verf, papier knip, skeur en vou; 

• vingerspeletjies en vingerrympies; en 

• daaglikse aktiwiteite soos aan-en uittrek, tande borsel, hare kam, vasmaak van klere en 

skoenrieme, eet en drink. 

Die navorser meen dat voorbereidende skrifaktiwiteite nie beperk moet word tot alleenlik fyn 

motoriese aktiwiteite soos hierbo vermeld nie. Sy beveel aan dat die kleuter ook aan informele 

skryfaktiwiteite blootgestel moet word. Kleuters moet die geleentheid kry om spontaan met 

skrif om te gaan. Klasopvoeders moet 'n voorbeeld vir die kleuter wees en horn aanmoedig om 

by skrifaktiwiteite betrokke te raak. Die navorser beveel aan dat elke voorskoolse klaskamer 
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oor 'n skryfhoekie behoort te beskik waar die kleuter by skryf- en geletterdheidsaktiwiteite 

betrokke kan raak. 

Kuns en handvaardighede 

Skeppende aktiwiteite word aangebied om: 

• die kleuter se emosionele welsyn te bevorder en 'n positiewe selfbeeld te ontwikkel; 

• die kleuter toegang te verleen tot nie-verbale vorms van kommunikasie en uiting van sy 

gevoelens; 

• die kleuter in staat te stel om sy eie skeppings te geniet; en 

• die kleuter se estetiese, skeppende en perseptuele vermoens te ontwikkel. 

Die navorser meen dat die blootstelling aan skeppende aktiwiteite tot voordeel van die kleuter 

strek en sy leerervarings verbreed. Die kleuter se denk- en probleemoplossingsvaardighede 

asook sy kreatiwiteit word voorts ontwikkel en ontplooi. 

Musiek en sang vorm deel van die voorskoolse program. Hierdie leerarea sal vervolgens van 

nader beskou word. 

Musiek en sang 

Die doel van musiek en sang is onder andere om die kleuter se: 

• perseptuele en fisiese ontwikkt ling te bevorder; 

• sosiale aanpassing en kommunikasie te verbeter; en 

• kreatiwiteit en selfekspressie te bevorder. 

Die navorser ondersteun die onderrig van musiek en sang en meen dat nie alleenlik 'n musiek-

en sangwaardering by die kleuter aangekweek word nie, maar informele geletterdheids

vaardighede so ontwikkel kan word. 

Die aanleer van liedjies en rympies sal 'n definitiewe invloed op die geletterdheidsontwikkeling 

van die voorskoolse kleuter uitoefen soos bespreek sal word in hoofstuk 3 (3.6.3). 
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Taalonderrig 

Die doel van taalonderrig is om: 

• die kleuter se emosionele, sosiale en intellektuele ontwikkeling te bevorder; 

• 'n respek en liefde vir die taal te ontwikkel; en 

• effektiewe kommunikasievaardighede te bevorder. 

Die navorser ondersteun die onderrig van taal en meen dat die verwerwing van taal die kleuter 

se totale ontwikkeling beinvloed. Voldoende taal stel die kleuter in staat om met selfvertroue te 

kommunikeer, met begrip te luister, horn korrek uit te druk en skeppend en kreatiefte <link. Die 

waarde van taalonderrig kan dus nie oorbeklemtoon word nie. 

Omgewingsleer 

Die volgende vaardighede word deur die leerarea Omgewingsleer verwerf 

• om bewus te word van die skepping en die wonderlike gebeure wat deur God en die mens 

tot stand gebring is; 

• om 'n belangstelling in en 'n liefde vir die wereld om die kleuter te ontwikkel en om onder 

leiding van die opvoeder interessante feite self te ontdek deur waamemings, bespreking en 

eie gevolgtrekkings te maak; 

• om 'n verantwoordelikheidsgevoel te ontwikkel ten aansien van die bewaring van God en 

die mens se skeppinge, sy eie besittings sowel as die van ander te respekteer en om hierdie 

respek uit te brei om plante en diere in te sluit; en 

• om samewerking, hoflikheid, hulpvaardigheid, bedagsaamheid, verantwoordelikheid, 

getrouheid en goeie werkgewoontes te bevorder. 

Voorlees van stories 

Storietyd verskaf geleenthede vir ontspanning en genot. 

Die volgende vaardighede word tydens die voorlees van stories ontwikkel: 
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• dit verskaf luistergeleenthede en die ontwikkeling van passiewe taalontwikkeling word 
bevorder; 

• dit bevorder konsentrasie; 

• dit verryk die emosionele taal en ervaring van die kleuter; 

• die kleuter se algemene taalgebruik en woordeskat word vergroot; 

• dit ontwikkel die kleuter se vermoe om 'n storie chronologies te volg; 

• dit stimuleer die kleuter se verbeelding en identifikasie met karakters in die storie; 

• dissipline word bevorder; en 

• die kleuter se kognitiewe- en sosiale ontwikkeling word ontplooi . 

. Die navorser is oortuig dat die voorlees van stories informele geletterdheidsvaardighede van die 

kleuter ontwikkel en bevorder. Skrywers soos Scarborough en Dobrich (1994:245), Dickinson 

en Tabors (1991:30), Perez-Granados en Callanan (1997:4), Mc Bride-Chang (1998:148) en 

Center en Freeman (1997:22) meen dat die beste voorspeller vir skolastiese sukses die voorlees 

van storieboeke is. Die navorser beveel egter aan dat die voorlees van stories aan 

geletterdheidsaktiwiteite gekoppel word. Tydens die voorlees van stories behoort die opvoeder 

aandag te gee aan geletterdheidsvaardighede soos onder andere boekorientasie, rymwoorde en 

meta-taalwoordeskat. V oorts kan die kleuter se fonologiese, sintaktiese en semantiese 

bewussyn ontwikkel word. Bogemelde geletterdheidsvaardighede sal in hoofstuk 3 (3.6.2) 

breedvoerig bespreek word. 

Wanneer bogenoemde voorskoolse program in besonderhede bestudeer word, is dit duidelik dat 

dit 'n omvattende en verrykende program is wat die kognitiewe-, perseptuele-, taal-, sosiale- en 

emosionele ontwikkeling van die voorskoolse kleuter aanspreek. Die navorser meen dat die 

program voorts leer- en ontwikkelingsgeleenthede aan die kleuter hied. Sy meen egter dat 

informele geletterdheidsgereedmaking meer aandag behoort te geniet. Sodanige aktiwiteite kan 

binne die verskillende leerareas ge'inkorporeer word en hoef nie noodwendig formeel onderrig 

te word nie. Sy meen voorts dat die kleuter reeds vanaf die ouderdom van drie jaar aan 

geletterdheidsaktiwiteite blootgestel moet word en dat die onderrig informeel kan geskied. Dit 

is egter noodsaaklik dat geletterdheidsvaardighede ook aan die kleuter onderrig moet word en 
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nie uitsluitlik as die latere taak van die primere skool beskou word nie. Die ouer, as primere 

opvoeder, behoort betrek te word by die opvoeding van sy kleuter. 

V oorskoolse ondersteuningsprogramme wat spesifiek vir ouers ontwerp is sal vervolgens van 

nader beskou word. 

2.7 ADDISIONELE VOORSKOOLSE ONDERRIGPROGRAMME IN DIE 

BUITELAND 

Caroline Pratt (Lanser & Mc Donnell 1991:4) was die stigter van die City and Country School 

in New York ongeveer vyf-en-sewentig jaar gelede. Haar voorskoolse program maak: 

voorsiening vir kinders tussen die ouderdom van twee en sewe jaar en is geskoei op die gebruik 

van uitsluitlik natuurlike materiaal wat ontwikkeling onderle. Hierdie voorskoolse program is 

onder andere gegrond op die volgende: 

• die beskikbaarheid van apparaat of materiaal wat vtr 'n verskeidenheid skeppende 

aktiwiteite aangewend kan word; 

• 'n groot speelarea; en 

• die ondersteuning en begeleiding van 'n volwassene. 

Die leermateriaal bestaan uit vier tipes materiaal, te wete: 

• blokkies; 

• water; 

• klei; en 

• verf 

Lanser et al (1991:5) meen dat hierdie tipe materiaal die kleuter se kognitiewe, sosiale, 

emosionele en fisiese ontwikkeling aanspreek en bevorder. Die kleuter se aandag, gerigtheid, 

betrokkenheid en onafhanklikheid word voorts ontwikkel en bevorder. 

Die dagprogram neem buite op 'n speelarea 'n aanvang waar 'n verskeidenheid blokke, kratte, 

traplere en klippies tot beskikking van die kind is. Die klippies word onder andere vir geld, kos, 

gereedskap, speelgoed en allerlei hardeware aangewend. Deur middel van hierdie materiaal kry 

die kind die geleentheid om by 'n verskeidenheid aktiwiteite betrokke te raak. Die aktiwiteite is 

onder meer die volgende: 
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• dramatisering; 

• groot-motoriese aktiwiteite; 

• kreatiewe spel; en 

• verbeeldingspel. 

Buitespel word gevolg deur 'n pouse waartydens die kind 'n ligte ete geniet, waarna die kind 

binnenshuis die geleentheid kry om met blokke, verf, water en klei te speel. Die klaskamer is 

op so 'n wyse ingerig dat die kind die geleentheid kry om by verf-, water-, klei- en 

geletterdheidsaktiwiteite betrokke te raak. 

Rakk:e met verskillende grootte blokke is tot beskikking van die kind. Alhoewel daar 

bykomende materiaal soos poppe en eetgerei is, moet die kind blokke vir skeppende aktiwiteite 

aanwend. 

'n Watertafel met ses groot waterbakke, bekers, bakke, emmers en tregters is voorts ook tot 

beskikking van die kleuter vir al die aktiwiteite. Esels waarby die kind kan verf is tot 

beskikking van die kind. Tesame met die esels is daar verfkwaste en drie primere verfkleure 

waarmee die kind kan verf 'n Tafel met klei is ook daar om in die kind se behoeftes te 

voorsien. 'n Boekrak met 'n verskeidenheid boeke, waardeur die kleuter se informele 

geletterdheidsontwikkeling bevorder word, is eweneens vir die kind se gebruik beskikbaar. 

Lanser et al (1991:7) motiveer die gebruik van bogenoemde apparaat as volg: 

• Blokke bevorder die volgende vaardighede: 

- probleemoplossingstrategiee; 

- selfaktualisering; 

- wiskundige vermoe; 

- sosialiseringsvaardighede; 

- skeppende werk; en 

- onafhanklikheid en outonomiteit. 

• Verf lei tot: 

- uitdrukking van emosies; 

- kreatiewe werk; en 
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- kennisuitbreiding. 

• Klei en water dra by tot die volgende: 

- sensoriese en motoriese ontwikkeling; 

- fyn motoriese vaardighede; en 

- skeppende gedrag. 

Die navorser ondersteun hierdie voorskoolse onderwysprogram en meen dat dit met groot vrug 

by die laer sosio-ekonomiese groepe en agtergeblewe gemeenskappe ingeskakel kan word, 

aangesien die program nie duur onderrigmateriaal vereis nie. Die program verabsoluteer nie 

persepsie nie en maak voorsiening vir kreatiewe denke en oplossingstrategiee. Sosiale 

interaksie word bevorder en die kind se ervaring en belewing word aangespreek en uitgebrei. 

Aangesien hierdie program voorsiening maak vir skeppende en kreatiewe werk, sal dit tot 

selfaktualisering van die kleuter lei. Deur begeleide leer sal die kleuter voorts bepaalde meta

kognitiewe strategiee aanleer. 

Adams en Nesmith (1996:87) ondersteun ook hierdie voorskoolse onderrigprogram en meen dat 

voorskoolse onderrig deur middel van blokke noodsaaklik is. Die skrywer meen dat so 'n 

kurrikulum onder andere die volgende voordele inhou: 

• probleemoplossingsvaardighede word aangeleer en bemeester; 

• taaluitbreiding en -verryking vind plaas; 

• sosialisering, samewerking en mededeelsaamheid met ander word moontlik gemaak; 

• verbeelding word gestimuleer; 

• kreatiewe spel vind plaas; 

• dit verhoog konsentrasie en aandagtoespitsing; en 

• insig in ruimtelike verhoudings word bevorder. 

Die skrywers (Adams et al 1996:88) meen voorts dat die behoefte aan blokspel 'n natuurlike 

verskynsel by kleuters is en dat hulle tydens verskillende ontwikkelingstadia, 'n behoefte 

openbaar om met blokke te speel. Die kind leer om blokke te balanseer, te groepeer, te spasieer, 

te sorteer en te beplan. V oorts word die kind se fyn en groot motoriese vaardighede asook oog

hand koordinasie bevorder. Die beskikbaarheid van blokke lei voorts tot konstruktiewe en 

kreatiewe spel. 
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Adams et al (1996:88) het 'n stuclie ondemeem wat die waarde van b1okke in die voorskoolse 

kurrikulum bevestig. Een-en-vyftig onderwysers is by die studie betrek en het vaardighede wat 

deur blokke bevorder word, geldentifiseer. 'n Bepaalde waarde is voorts aan elke aktiwiteit 

toegeken. Die vaardighede word vervolgens in volgorde van belangrikheid weergegee en 

behels onder meer die volgende: 

• kreatiwiteit; 

• wiskunde; 

• se1fkonsep; 

• fyn motoriek; 

• sosiale interak:sie; 

• probleemoplossing; 

• opeenvolging; 

• groot motoriek; 

• woordeskat; 

• taal; 

• emosionele ontwikkeling; 

• lees; 

• wetenskap; en 

• multikulturele waardes. 

Dit is dus voor die hand liggend dat konstruksie van blokke die kind se fisiese, sosiale, 

emosione1e, kognitiewe en taalontwikke1ing bevorder en verryk Die navorser beveel aan dat 

sekere instruksies aan die kind gegee kan word wat met blokke uitgevoer kan word. Hierdie 

instruksies kan in 'n geskrewe vorm aan die kind voorgelees word waama hy die bepaalde taak 

moet uitvoer. 

Bepaalde ouerleidingsprogramme waardeur die ouer ingeskak:el kan word, sal vervolgens 

bespreek word. 

2.8 OUERLEIDINGSPROGRAMME 

Die IDPPY-program (Home Instruction Program for Preschool Youngsters) is 'n voorskoo1se 

tuisprogram wat in die Verenigde State van Amerika gelmplementeer is (Westheimer 
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1997:247). Hierdie program word aan beide kleuters wat voorskoolse onderrig ontvang sowel 

as aan kleuters wat tuis bly, onderrig. Die program is in 1969 deur die ''National Council of 

Jewish Women's Research Institute for Innovation in Education" aan die Hebreeuse 

Universiteit in Jerusalem, Israel ontwikkel. Die program is in 1984 vir die eerste keer in die 

VSA geloods. Huidig word die program in 29 state in die V erenigde State van Amerika 

toegepas waarby ongeveer 15 000 families betrek word. Hierdie program word voorts deur 'n 

verskeidenheid bevolkingsgroepe in verskillende geografiese gebiede in die Verenigde State 

van Amerika gebruik. 

Die HIPPY-program bestaan uit weeklikse pakkette wat aan die ouers verskaf en by die huis 

aan die kind onderrig word. Die aktiwiteite is aanvanklik ontwerp vir Israelse immigrante

moeders wat oor weinig of geen opleiding beskik nie. Die weeklikse aktiwiteite word in 

gestruktureerde formaat aan die ouer verskaf Die doel van die program is om beide genotvolle 

en suksesvolle leer tussen ouer en kind te bewerkstellig. 

Die HIPPY-kuriikulum fokus op taal-, probleemoplossings- en diskriminasievaardighede 

(Westheimer 1997:248). Taalvaardighede word onder andere ontwikkel deur die volgende 

aktiwiteite: 

• luistervaardighede; 

• gesprekvoering; 

• vrae en beantwoording van vrae; 

• informele lees of prentlees; en 

• rangskikking. 

Storieboeke waaruit taalvaardighede en geletterdheid ontwikkel word, word tot beskikking van 

die ouer gestel. Die doel vir die inskakeling van die storieboeke is om 'n oorgang van 

taalverryking en -vaardighede tussen skool en huis te bewerkstellig. 

Probleemoplossingsvaardighede behels hoofsaaklik wiskundige aktiwiteite wat die volgende 

om vat: 

• kategorisering; 

• opeenvolging; 

• hoeveelhede; en 
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• eienskappe. 

Sensoriese diskriminasie en visueel-motoriese vaardighede word bewerkstellig deur die 

volgende aktiwiteite: 

• visuele, ouditiewe en taktuele diskriminasie; 

• vergelyking; en 

• perseptuele aktiwiteite. 

Nuwe en verrykende aktiwiteite word voortdurend beplan en struktuur en leiding word aan die 

ouers verskaf om uitdagende leergeleenthede aan die kleuter voor te hou. Die aktiwiteite moet 

voorts kreatiefwees en aan die volgende vyfvereistes voldoen (Westheimer 1997:249): 

• binne die ontwikkelingsvlak van die kind wees; 

• aktiwiteite kan tuis met maklik bekombare apparate of artikels uitgevoer word; 

• die aktiwiteite moet uitdagend en genotvol wees; 

• kognitiewe verryking moet plaasvind; en 

• die aktiwiteite moet vir die ouer betekenisvol wees. 

Die ouers word aanvanklik opgelei deur 'n fasiliteerder, waarna hulle op 'n weeklikse basis 'n 

pakket ontvang wat aan die kind voorgehou of onderrig word. Tussen tien en twaalf ouers word 

betrek tydens hierdie sessies en die inskakeling van die program word gemoniteer deur die 

fasiliteerder. Die fasiliteerder doen ook tuisbesoek om sodoende leemtes en uitvalle te 

identifiseer. 

Die navorser ondersteun hierdie program en meen dat ouers betrokke kan raak en mede

verantwoordelikheid kan aanvaar vir hul kind se ontwikkeling en leer. Die navorser meen dat 

hierdie tuisprogram ook in Suid-Afrika met groot vrug ge1mplementeer kan word en die 

volgende voordele kan inhou: 

• taalontwikkeling en informele geletterdheid word bevorder. Die taalverrykingsprogram sat 

'n definitiewe invloed op die geletterdheidsontwikkeling van die kind he. Geletterde 

kleuters kom uit huise waar taaluitbreiding en voorlees vooropgestel word en die ouers 'n 

geletterdheidsvoorbeeld vir die kleuter uitleef. Hierdie aspek word breedvoerig in hoofstuk 

3 bespreek; 



98 

• voldoende probleemoplossingstrategiee word nie altyd aan die kleuter voorgehou nie. Die 

ouer kan in hul optrede tuis geleenthede vir die kleuter skep om te eksperimenteer om 

sodoende insig te kry rondom die oplossing van probleme; 

• kleuters wil graag leer en die ouer kan deur hierdie vrae sinvolle leergeleenthede skep 

waardeur die kleuter eksploreer en sy algemene kennis verbreed; 

• die kleuter se kognitiewe, sosiale, en emosionele vaardighede word aangespreek en 

uitgebrei; 

• die kleuter ontwikkel 'n geborgenheid en 'n behorendheid; 

• die ouer kry insig vir moontlike leeruitvalle of tekortkominge by die kleuter; en 

• die kleuter is op koers na selfaktualisering. 

Die navorser meen egter dat die ouer dikwels nie tyd het om bogenoemde aktiwiteite met hul 

kleuter te doen nie. Ouers is oor die algemeen van mening dat hulle taak by die fisiese 

versorging van die kleuter ophou. Insig in die selfaktualiseringsmodel en hul taak daaromheen, 

ontbreek dikwels. Die ouer moet egter gemotiveer word om wel enkele van hierdie aktiwiteite 

saam met die kleuter te doen aanges1en skoolgereedmaking en informele 

geletterdheidsgereedmaking nie die uitsluitlike taak van die skool is nie. Die skool moet 

orienteringsessies verpligtend maak en die ouer moet onderneem om sy verantwoordelikheid 

rakende die kogntiewe, sosiale, emosionele, taal en geletterdheidsontwikkeling na te kom. 

Daar sal vervolgens aandag geskenk word aan 'n besondere 'n tuisprogram, The Literacy Nest 

Programme wat in Australie onder die "Aboriginal"gemeenskappe geloods word om 

geletterdheidsvaardighede uit te brei. 

The Literacy Nest Programme (Watson & Roberts 1996:1) het ten doel om die gaping tussen 

die ouerhuis en die skool te verklein. Dit geskied deur middel van die aanleer van 

geletterdheidsvaardighede om die kleuter met die nodige vaardighede vir formele onderrig toe 

te rus. Die program steun eweneens die kleuter se taal- en kulturele ontwikkeling. 

Ontmoetings tussen ouers en opvoeders vind op Vrydae plaas waartydens spesifieke 

geletterdheidsopleiding geskied. Beplanning in terme van bepaalde temas wat deur beide die 

skool en ouers gelmplementeer moet word, word bespreek. Die ouers kry voorts geleentheid 



99 

om praktiese werkswinkels by te woon waar geletterdheidsvaardighede aan hulle gedemonstreer 

word en die rasionaal en waarde van geletterdheid aan hulle gekommunikeer word. 

Die Literacy Nest Programme fokus hoofsaaklik op die aanleer van mondelinge en 

ekspressiewe taal- en begripsvaardighede. V oorts word daar gekonsentreer op die voorlees van 

stories, liedjies en rympies, wetenskapprojekte, uitstappies, kunsprojekte en bak-en-brou. 

Stories wat met die weeklikse tema verband hou word voorgelees en geletterdheidsvaardighede 

soos die bantering van 'n boek, storiepatrone, illustrasies, woordeskat, begrip, vooruitskatting 

en skrifpatrone word aan die kleuter gedemonstreer. Die kleuter word aangemoedig om deel te 

neem, vrae te vra en ook insette te lewer (Watson et al 1996:2). Hierdie program maak 

voorsiening daarvoor dat die kleuter se geletterdheidsontwikkeling op die volgende wyse 

geskied volgens Watson et al (1996:3): 

• aanleer van die spraakklanke; 

• storievertelling en sing; 

• voorlees van stories; 

• omgewingskrif word aangewend om lees en skryf te bevorder; 

• aanleer van kleure; 

• herkenning van hoefrekwensie woorde; 

• aankoop van storieboeke; 

• besoeke aan biblioteke; 

• voorlewing van geletterdheid deur ouers; 

• verf, skryf, teken en kunsaktiwiteite; en 

• 'n voorliefde vir lees word ontwikkel. 

Watson et al (1996:4) rapporteer dat hierdie program met groot sukses gelmplementeer word en 

dat ouers uiters positief is rondom die Literacy Nest Programme. Ouers woon graag die 

werkswinkels by en lewer praktiese insette rondom hul eie ervarings met hul kleuters. 

Die navorser ondersteun bogenoemde program en meen dat 'n soortgelyke program ook in 

Suid-Afrika geloods kan word. Ouergroepe kan opgelei word om in die ontluikende 

geletterdheids- en taalbehoeftes van hul kleuters te voorsien. W eeklikse ontmoetings kan 

gestruktureer word waartydens die ouer die nodige ondersteuning kan ontvang. Sodoende kan 
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die kleuter die formele onderrigsituasie met toereikende geletterdheidskennis betree en die 

proses tot bereiking van selfaktualisering begunstig word. 

2.9 SLOTSOM 

In hierdie hoofstuk is daar gepoog om 'n beeld van die ontwikkelingsmodaliteite van die 

voorskoolse kleuter weer te gee. Die kriteria vir skooltoetrede in Suid-Afrika is bespreek. Die 

navorser bet die voorskoolse programme in die buiteland asook die Suid-Afrikaanse model 

deeglik bestudeer. Die rol van die ouer is beklemtoon deur 'n bespreking van 

tuisonderrigprogramme. 

In die volgende hoofstuk sal geletterdheid van nader beskou word. 



Hoofstuk3 

GELETTERDHEID 

3.1 INLEIDEND 

In hoofstuk een is reeds verwys na enkele inleidende opmerkings oor geletterdheid. Daar 

is spesifiek verwys na die begrip "ontluikende geletterdheid". Die term "ontluikende 

geletterdheid" word gebruik om die aanvang van lees- en skryfontwikkeling aan te toon 

en te beskryf. ''Ontluikende geletterdheid" beskryf die vaardighede wat kleuters in hul 

voorskoolse jare in terme van geletterdheid bemeester asook die wyse waarop hul dit 

bemeester. 

Die term "ontluikende geletterdheid" dui verder daarop dat geletterdheidsontwikkeling 'n 

bepaalde proses is, en dat daar geen spesifieke aanvangstyd vir "lees" en "skryf' is nie, 

maar dat dit geleidelik kan ontluik sonder enige formele onderrig of instruksie. In hierdie 

hoofstuk sal die ondersoek na geletterdheid en geletterdheidsontwikkeling in terme van 

lees- en -skryfontwikkeling by die voorskoolse kind beskryf word. 

Die hoofstuk sal ingelei word deur 'n beskrywing van enkele teoriee oor geletterdheids

ontwikkeling. Voorskoolse leesontwikkeling word aan die hand van 'n skematiese 

voorstelling geillustreer en bespreek. Daar sal voorts gefokus word op die 

selfaktualisering van die voorskoolse kleuter tydens geletterdheidsontwikkeling. Die 

informele geletterdheidsgereedmakingsproses, die rol van die kleuterskool en die 

volwassene in die daarstelling van geletterdheidsvaardighede sal onder die loep geneem 

word. Die ontwikkeling van skrif tydens geletterdheidsgereedmak:ing en -ontwikkeling 

sal aandag geniet. Ter wille van duidelikheid is dit belangrik om eers die begrip 

"geletterdheid" te analiseer. 

3.2 BEGRONDING VAN GELETTERDHEID 

"The literate majority regard literacy as "natural:" For them there is no 

perceivable distinction between seeing a notice and reading it, they cannot 

imagine what it is like not to be able to read" (Walter 1999: 31 ). 
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Die betekenis van geletterdheidsontwikkeling kan uit hoofde van die bogenoemde 

natuurlike proses nie in waarde ootskat word nie. Die Handwoordeboek van die 

Afrikaanse Taal (1988:260), voortaan die HAT genoem, omskryf geletterdheid as 

geleerd, belese, met kennis van die letterkunde. Volgens Hunsberger, Bailey en Hayden 

(1998:120) word 'n geletterde persoon beskou, as iemand wat oor 'n hoe standaard van 

formele onderrig beskik, bedrewe is in komplekse take, oor algemene kennis beskik, en 

wat verder analities en krities kan dink. Richardson (1998: 116) sluit hierby aan en meen 

dat geletterdheid, onder andere lei tot die ontwikkeling van kognitiewe vaardighede, 

rasionele persepsies, gestruktureerde denkpatrone en abstrakte denke. Laasgenoemde dui 

in der waarheid, volgens die navorser, op die totale geletterdheidsontwikkelingsproses. 

Hierdie omskrywing van geletterdheid is die uiteindelike uitkoms waarna gestreef word, 

en dit kan uitsluitlik verwesenlik word deurdat geletterdheidsontwikkeling reeds vroeg in 

die kleuterjare 'n aanvang neem. 

Walter (1999:31) meen dat geletterdheid die vermoe is om te kan 1ees en te kan skryf 

Roberts (1998: 107) sluit hierby aan en definieer geletterdheid as die leer lees en skryf van 

die gesproke woord. Volgens Richardson ( 1998: 116) word geletterdheid geassosieer met 

die individu se vermoe om te lees en skryf Die skrywer meen voorts dat geletterdheid 

sosiale en kognitiewe vaardighede insluit, wat kultuurgebonde is. Geletterdheid berus 

dus op die verwerwing van hierdie vaardighede wat vroeg reeds 'n aanvang behoort te 

neem en wat noodsaaklik is vir lees en skryf. Webster, Beverdige en Reed (1996:5) 

meen dat geletterdheid " ... is to become the amplifier of human capabilities". Hierdie 

uitspraak lig die kem van geletterdheid uit. Vir die doel van hierdie studie sal daar 

verwys word na ontluikende geletterdheid, aangesien dit veral fokus op voorskoolse en 

die kleuter se geletterdheidsontwikkelingsproses. 

In 1966 het Mary Clay (in Morrow et al 1990:129; Miller 1996:7) die term "ontluikende 

geletterdheid" daargestel om die begin of aanvang van lees aan te dui. Ontluikende 

geletterdheid fokus op die kleuter se interaksie met boeke, die geskrewe teks, lees en skrif 

wat die basis vorm van ontluikende geletterdheid. Die skrywers meen dat die kleuter 

hierdie vaardighede moet verwerf om sodoende 'n onafhanklike skrywer en leser te word. 
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Morrow en Smith (1990: 12) meen dat die milieu waarbinne die Amerikaanse kinders 

groot word, gunstig vir die bevordering vir ontluikende geletterdheidsontwikkeling is. 

Die Amerikaanse kind word voortdurend blootgestel aan 'n magdom 

geletterdheidsmateriaal wat daartoe lei dat geletterdheidsontwikkeling so natuurlik soos 

taal verwerf word. 

Die skrywers Morrow en Smith (1990: 12) en Bialystock en Herman (1999:36) meen dat 

die term ontluikende geletterdheid veral op die kleuter se geletterdheidsontwikkeling 

betrekking bet, aangesien die kleuter gesien word as iemand "in die proses van geletterd 

te raak" in 'n wereld waar hulle omring word deur lees en skrif. Die kind neem aktief, 

deur middel van blootstelling aan voldoende geletterdheidsmateriaal, deel aan sy eie 

ontluikende geletterdheidsontwikkeling. 

Reese en Cox (1999:20) beklemtoon dat 'n ontluikende geletterheidsbenadering veel 

meer is as bloot die vermoe om letters en woorde te dekodeer. Die skrywer omskryf 

ontluikende geletterdheid wat onder andere 'n kind se mondelinge taalvaardighede, 

begrip, skrifkonsepte en letterherkenningsvaardighede insluit. 

Cassidy en Wenrich (1999:403) definieer ontluikende geletterdheid as die ondersoek na 

die wyse waarop kinders <link oor geletterdheidsgebeure asook die strategiee wat hul 

tydens die begrip en reproduksie van geskrewe taal aanwend. 

Weinberger (1996:3) sluit aan by bogemelde skrywer en meen dat die term ontluikende 

geletterdheid veral betrekking bet op die voorskoolse kind aangesien geletterdheids

ontwikkeling reeds vroeg na geboorte 'n aanvang neem. Die term ontluikende 

geletterdheid beskryf die kind se geletterdheidsontwikkeling in terme van blootstelling 

aan skrif en mense wat daagliks in interaksie met skrif is asook hul eie betrokkenheid by 

skrif Ontluikende geletterdheid fokus op die geletterdheidsvaardighede wat reeds deur 

die kind bemeester is. Hall (1987:7) sluit hierby aan en sien die kind as 'n hoofkarakter 

in sy eie ontluikende geletterdheid. Die kind neem aktief deel aan die verwerwing van 

geletterdheidsvaardighede wat ontluik en verbeter met verloop van tyd. 
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Die navorser beklemtoon dat ontluikende geletterdheidsontwikkeling meer as net die 

aanvang van leer lees en skryf behels. Dit onderskei die kleuter rondom sy hoer 

kognitiewe domein en dui op die moontlikheid van uiteindelike selfverwesenliking. Daar 

bestaan enkele aannames waarop geletterdheidsgereedmaking berus. Vervolgens sal 

hierdie aannames onder die loep geneem word. 

3.3 TEORIEe OOR GELETTERDHEIDSONTWIKKELING 

"There is no worse disability than being uneducated. Everything these days has 

to be read or written. Without that life seems meaningless, no matter how old you 

are" (Hatidani 1999: 16). 

Indien hierdie uitspraak van Hatidani geevalueer word, bevestig dit opnuut dat 

geletterdheidsontwikkeling nie oorbeklemtoon kan word nie. Die navorser is dus oortuig 

daarvan dat die bemeestering van geletterdheidsvaardighede reeds vroeg aandag behoort 

te geniet. 

Daar bestaan tans 'n wanopvatting dat geletterdheidsgereedmaking nie voorskools 'n 

aanvang behoort te neem nie. Vir dekades aaneen is daar geglo dat die kind alleenlik op 

die ouderdom van ses jaar vir geletterdheidsontwikkeling gereed is. Dit het daartoe gelei 

dat voorskoolse inrigtings en ouers ontmoedig is om hul kleuter voorskools geletterd te 

maak, aangesien dit "skadelik" sou wees. 

Vir etlike jare is 'n bepaalde siening, wat op bepaalde aannames berus, in verband met 

geletterdheidsgereedmaking in Brittanje en die Verenigde State van Amerika gehuldig 

(Hall 1987: 2 ; Durkin 1987:57). Ofskoon die skrywers hierdie stellings meer as 'n 

dekade reeds gerepudieer het, word leesgereedmaking steeds op dieselfde -aannames in 

Suid-Afrika geskoei. Hierdie persepsies het reeds drasties in die Verenigde State Vtm 

Amerika en Brittanje verander. Dit noodsaak dat ontluikende geletterdheidsvaardighede 

dus reeds voorskools gestimuleer behoort te word. Die onderstaande aannames word 

gevolglik uit hoofde van bostaande bevraagteken. Die aannames is soos volg: 
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• Lees en skryf is primer visueel-perseptuele prosesse wat onder andere 'n klank

/letterverbouding insluit. Die feit dat lees en skryf as 'n visueel-perseptuele proses 

gesien word en dat dit 'n tradisioneel sistematiese wyse van onderrig is, het gelei tot 

die daarstelling van bepaalde reels waarvolgens hierdie vaardighede onderrig moes 

word. Hierdie proses is voorts 'n formele proses wat slegs deur die onderwyser 

bemeester, begryp, ge'implementeer en onderrig word. Slegs hiervolgens sou 'n kind 

leesgeletterd en -gereed word. Die onderrig van lees sou dan alleenlik 'n plek binne 

die spesialiteitsveld van die onderwyser verkry, en nie binne die van ouers of kind 

nie. (Hall 1987:3) 

Goodman (1990:137) aanvaar egter nie dat lees en skryf primer visueel-perseptuele 

vaardighede met letter/klank verhoudings is nie. Sy sien lees as: "Reading consists 

of optical, perceptual, syntactic and semantic cycles, each melting into the next as 

readers try to get to meaning as efficiently as possible using minimal time and 

energy". 

Singer (1984: 193) meen dat die leeshandeling uit verskeie sisteme, naamlik 

perseptuele, linguistiese, kognitiewe, affektiewe en motiveringssisteme bestaan. 

Daniels (1996:8) sluit aan by Goodman (1990:137) en Singer (1984:193) en 

beklemtoon dat basiese geletterdheidsvaardighede onder meer vaardighede soos die 

van identifisering van skrif, perseptuele waameming, sintaktiese en semantiese 

vaardighede insluit. 

V anuit 'n wetenskaplike oogpunt kan die aangehaalde benaderingswyse bevraagteken 

word aangesien lees en skryf nie gereduseer kan word tot bloot perseptuele prosesse 

nie. Die navorser ondersteun die benadering dat lees en skryf die bemeestering van 

ander vaardighede insluit, wat wel voorskools informeel aan die kleuter voorgehou 

word. Die betrokkenes by die kleuter se geletterdheidsgereedmaking kan nie beperk 

word tot die onderwyser nie omdat daar verskeie rolspelers in hierdie proses is. 
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• Tot op die ouderdom van vyf of ses jaar is kinders nie gereed om te lees en te 

skryf nie. Die ouderdom van ses jaar was nog altyd as die kriterium beskou vir 

skooltoetrede en daarom het die oortuiging ontwikkel dat sesjariges noodwendig 

leesgereed is. Hierdie stelling word deur verskeie navorsers verwerp en die volgende 

waardevolle redes word daarvoor aangevoer: 

Die International Reading Association and the National Association for the Education 

of Young Children verslag (1998:30) beklemtoon beide die kritiese waarde van die 

eerste lewensjare in die verwerwing van lees- en skryfvaardighede. Voordat die 

kleuter lees- en skryfvaardighede ontwikkel, beskik hy reeds oor 'n konsep van 

geletterdheid en geletterdheidsfunksies. Kleuters gebruik simbole, mondelinge taal, 

prentjies, skrif en spel in hul kommunikasie en sodoende word die grondslag gele vir 

geletterdheidsontwikkeling. 

Die verwerwing van lees- en skryfvaardighede word derhalwe as deel van 'n 

ontwikkelingskontinuum gesien. Deur middel van interaksie met volwassenes leer 

die kleuter van vroeg af reeds, op 'n informele wyse, woorde lees, letters prosesseer 

en klankverhoudings om die alfabetiese sisteem te bemeester. Tydens die aanleer van 

bogemelde vaardighede, konsolideer die kleuter dus die inligting in patrone, wat die 

grondslag vir geletterdheidsontwikkeling le. 

Morrow (1997:2) verwerp die siening dat die kleuter nie voorskools geletterdgereed 

gemaak kan word nie. Die skrywer meen voorts dat 'n baba reeds vanaf geboorte 

geletterdheidsvaardighede verwerf en dat geletterdheidsleer reeds in die vroee 

babajare 'n aanvang neem. Die baba ontwikkel deur sy kinderjare en bou voort en 

brei sy kennis rondom mondelinge taal, lees en skryf uit, wat onderliggend is aan 

geletterdheid. Die kleuter verwerf sekere vaardighede of karaktertrekke in sy 

voorskoolse jare wat bepaalde implikasies vir latere lees- en skryfsukses het. 

Alhoewel die kleuter se geletterdheidsvaardighede verskil van die van die volwassene 

en ouer kind, is hierdie vaardighede onontbeerlik vir die geletterdheidsontwikkeling 

van die kind. 
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Durkin (in Pflaum 1986:52) het navorsmg met jong lesers in verband met 

geletterdheid gedoen. Die navorser se bevindinge tydens hierdie studie was soos 

volg: Kinders leer "lees" of "raak: gelettterd" lank voordat hulle met formele 

onderwys begin. Hierdie kinders is nie noodwendig begaafd nie. Hulle is kinders 

wat gereeld vrae oor woorde, letters en teksinhoud stel. Hulle skryf graag 

boodskappe en luister graag na hul gunsteling stories. Hulle vrae word uiteraard deur 

'n geletterde persoon beantwoord en verbreed so hul voorkennis. Sy het kontak met 

hierdie kinders behou en hulle leesprestasie gedurende hul laerskoolloopbaan 

gemoniteer. Daar was 'n duidelike verskil tussen kinders wat voorskools geletterd 

was en die wat nie blootgestel was aan geletterdheidsgeleenthede nie. 

Goodman (1990:36) verwerp die siening dat kinders nie geletterdgereed gemaak: kan 

word voor die ouderdom van vyf of ses jaar nie. Sy glo nie daaraan dat geletterdheid 

onderrig moet word nie maar eerder spontaan ontwikkel: "In an environment rich 

with written language experiences which have real purpose and function for children, 

the concepts of oral language about written language develop over a period of time ... 

given time, children work out for themselves what items belong in what categories". 

Die skrywer meen dat kleuters leer lees en skryf lank reeds voordat hulle met formele 

onderrig begin en dus nie op formele instruksie wag nie. 

Webster et al (1996:5) sluit hierby aan en meen dat die kleuter die formele 

onderrigsituasie met 'n magdom geletterdheidskennis betree. Die skool moet hierdie 

geletterdheids-ontwikkeling erken en in aanmerking neem tydens die verdere 

onderrig van geletterdheidsvaardighede. 

Reese et al (1999:20) meen dat die kleuter reeds voorskools 'n magdom 

geletterdheidsvaardighede ontwikkel. Kleuters is gemotiveerd om geletterd te raak:. 

Die kleuter is voortdurend op soek en het 'n behoefte na geletterdheidsgeleenthede en 

-aktiwiteite (Reese et al 1999:20). 

Daniels (1996:7) meen dat lees en skryfnatuurlike taalprosesse is, en dat kleuters van 
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vroeg af reeds aan hierdie aktiwiteite blootgestel behoort te word. Die skrywer meen 

dat dit tot nadeel van die kleuter is om te wag totdat hy die formele leersituasie betree 

aangesien beide prosesse natuurlike gedrag is wat informeel 'n aanvang moet neem. 

Die navorser bevestig dus hiermee dat in die lig van bogemelde skrywers se 

bevindings die vaskleef aan stereotipes rondom geletterdheidsontwikkeling 

onwetenskaplik geword het. Die navorser beveel aan dat deel van die strategie ten 

opsigte van kurrikulumontwikkeling juis gelee is in die vroeere bemoeienis in terme 

van geletterdheidsontwikkeling met die kleuter. 

• Leesgeletterdheid moet aan kinders onderrig word as onder meer 'n sistematiese 

proses wat in 'n bepaalde volgorde verloop. Voorts moet die kind sekere 

"basiese" vaardighede bemeester voordat by by geletterdheidsaktiwiteite 

betrokke kan raak. Goodman (1990: 137) beskou nie geletterdheidsontwikkeling as 

'n sistematiese en liniere proses nie, en kritiseer 'n kurrikulum wat gebaseer is op 'n 

kunsmatige hierargie van vaardighede. Die bemeestering van basiese vaardighede is 

nie 'n voorwaarde vir geletterdheid nie. 

Die kleuter moet voorskools aan lees- en skryfvaardighede blootgestel word. Die 

formele skoolsituasie moet voortbou op die verworwe geletterdheidsvaardighede 

waaroor die kleuter reeds beskik. 

Goodman (1990:138) meen dat kleuters hul eie geletterdheidsontwikkeling, soos 

enige ander leerervaring, kontroleer en manipuleer. Die navorser ondersteun 

Goodman (1990:138) daarin dat die kleuter by implikasie dus reeds meta-kognitiewe 

strategiee aanwend in die proses van selfaktualisering. 

Tradisioneel was die aanleer van geletterdheidsvaardighede uitsluitlik die taak van die 

skool en die onderwysers. Hall bevestig dit deur te se: "The view that children were 

not ready for literacy until they were five or six years old, and that they had to be 
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taught to be literate, clearly elevates the status of the teacher. Instruction in literacy 

was the task for the specialist - not the parent" (Hall 1987:3). 

Die navorser meen dat bogemelde uitspraak op 'n eensydige wanpersepsie dui en alle 

ander bydraende faktore misken word. Die rol van die ouer en ander volwassenes in 

hierdie proses word misken. 'n Ryk geletterdheidsomgewing bevorder die kleuter se 

geletterdheidsontwikkeling. Die ouer van die kleuter lewer 'n groot bydrae tot die 

kleuter se ontwikkeling deur geletterdheidsgeleenthede tuis te verskaf 

Die navorser is onseker wat met die begrip "basiese" vaardighede bedoel word, omdat 

die begrip nie omskryf word nie. Aangesien die skoolgereedmakingsprogram in Suid

Afrika hoofsaaklik geskoei is op onder andere die ontwikkeling van perseptuele, 

sosiale, emosionele, fisiese en kognitiewe vaardighede, word aanvaar dat daar na 

hierdie vaardighede verwys word. Hierdie vaardighede word beskou as die basis vir 

en onderliggend aan leesgereedmaking. Indien die kleuter nie hierdie vaardighede 

bemeester bet nie, kan formele leesonderrig nie 'n aanvang neem nie. Hierdie is 'n 

wanopvatting waarop leesgereedmaking berus en die kleuter word sodoende ontneem 

van voorskoolse geletterdheidsontwikkeling wat 'n nadelige uitwerking op sy latere 

skolastiese vordering mag he. 

Verskeie metodes waarop leesonderrig in Suid-Afrika gebaseer is, of dit die fonetiese, 

alfabetiese of globaalmetode is, veronderstel dat die kind vooraf hierdie basiese 

vaardighede moet bemeester. Die wyse waarop lees aangebied word, asook die spoed 

waarteen die aanbieding geskied, word gekontroleer en beheer deur die onderwyser. 

Daniels (1996:8) kritiseer hierdie standpunt en meen dat onderwysers moet besef dat 

die kleuter aktief betrokke by en hul eie ontluikende geletterdheidsontwikkeling 

kontroleer en manipuleer. Die navorser se voorts in hierdie verband ". . . not in 

systematic, sequential manner, but as a response to the printed language and social 

environment experienced by the child". 
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Volgens Daniels (1996:9) betree die kleuter die formele leersituasie met sekere 

geletterdheidsvaardighede. Die skrywer se voorts dat onderwysers bedag moet wees 

op lees- en skryfvaardighede wat die kleuter reeds voorskools bemeester. 

Onderwysers moet die geletterdheidsgeleenthede wat die kleuter tuis ontvang hoog op 

prys stel en herkenning daarvoor gee. 

Die realiteit van die bogenoemde aannames was dat slegs 'n handjievol kinders vooraf 

die talle gespesialiseerde vaardighede kon bemeester en geletterd kon raak. 

Die volgende wesenselemente van geletterdheidsontwikkeling is in die verlede misken: 

• die ontwikkeling van lees- en skryfvaardighede staan in 'n noue verband tot mekaar; 

• geletterdheid is 'n sosiale proses en word belnvloed deur 'n soeke na betekenis; 

• die feit dat die voorskoolse kind oor geletterdheidskennis beskik, word misken; 

• geletterdheid is 'n voortdurende ontwikkelingsproses wat reeds vroeg in die kind se 

lewensjare 'n aanvang neem; 

• die kind lewer self 'n bydrae tot sy eie geletterdheidsontwikkeling; 

• die waarde van stories, boeke en taal in geletterdheidsontwikkeling is belangrik vir 

geletterdheidsontwikkeling; en 

• die kind se kennis van geletterdheid ts 'n essensiele element in geletterdheids

ontwikkeling. 

In die lig van hierdie feite is dit van die grootste belang om kennis te neem van die 

voorskoolse leesontwikkelingsfases wat in die volgende afdeling bespreek sal word. 

3.4 VOORSKOOLSE LEESONTWIKKELINGSFASES EN LEESGELET

TERDHEID 

Hedendaags word daar al hoe meer studies gedoen oor die ontwikkeling van geletterdheid 

vanaf die babajare (Clay 1982; Martlew 1983; Snow & Ninio 1986; Teale 1986; Miller 

1996 ; Morrow 1997). Dit wil voorkom of die ontwikkeling van lees by die jong kind nie 

ingedeel kan word in sogenaamde basiese en hoevlak prosesse na analogie van volwasse 
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prosesseringsmodelle nie. Begrip van geskrewe taal begin neffens of gelyktydig met 

ander aspekte van vroee leesontwikk:eling, lank reeds voor die kind op die konvensionele 

manier kan lees. Geletterdbeid ontwikkel vanaf die vroegste jare en vertoon fases wat 'n 

onmisbare basis vorm (Pellegrini 1988:40). 

Navorsing deur Sulzby (in Pellegrini 1988:40) toon aan dat vroee lees- en skryfgedrag 

ontwikkel tot meer bekwame vlakke wat lei tot aanvangslees. Die begrip onatbanklike 

lees of eerder konvensionele lees verwys na die aanvanklike begin van lees. 

Konvensionele lees beteken of beskryf die proses waar die kind in staat is om op 'n 

buigsame en konsekwente wyse gebruik te maak van kennis en strategiee wat betref drie 

aspekte van lees om uiteindelik betekenis uit die geskrewe teks te haal. Die drie aspekte 

van lees is die volgende: 

• begrip; 

• woordkennis; en 

• letter-klankkennis. 

Bogenoemde word bemeester deur beide lees- en skryfaktiwiteite en ontwikk:el nie in 'n 

vaste volgorde nie. Hulle smelt saam in 'n boogs eenvormige organisasie by die leser en 

loop uiteindelik uit op konvensionele lees. Aanvanklik lees die kind konvensioneel en 

sodoende word by gaandeweg 'n ervare leser. 

Sulzby (in Pellegrini 1988:39) se navorsing oor die ontwikkeling van lees sluit aan by die 

van Heath (1983), Ninio (1983), Teal (1986) en Wells (1986) wat informele 

geletterdbeidsinteraksies tussen ouer en kind beklemtoon. Sulzby bet navorsing oor die 

ontwikkeling van storieboek,lees met kinders tussen die ouerdom van twee en vyf jaar 

gedoen. Haar navorsing bet uitgeloop op die onderskeiding van storieboek-

leesontwikkelingsfases. Die kinders is gevra om bul gunsteling boek aan 'n volwassene 

voor te lees. 

klassifikasie 

Haar bevindinge bet die basis gevorm vir baar ontwikk:eling van 'n 

van leesontwikk:elingsfases. Hierdie leesontwikk:elingsfases word 

vervolgens skematies voorgestel, waarna elke fase bespreek word. 
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Skema 3.1 Klassifikasie van leesontwikkelingsfases 

Die klassifikasie bestaan uit elf subkategoriee wat m 'n "'boomstruk:tuur'' m vyf 

hoofkategoriee vertak (Pellegrinni I988:48). 
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3. 4 .1 Klassifikasie van leesontwikkelingsf as es 

• PRENT-GEBASEERDE POGINGS: 

3.4.1.1 Storie ongevorm 

Die hootkenmerk van die kind se leespogings is dat hy sy spraak tot elke bladsy as 'n 

individuele eenheid rig, met ander woorde die storie strek nie oor 'n boek nie. Die kind 

se spraak is van so 'n aard dat dit nie die storie werklik reflekteer nie. Die volwassene 

vind dit moeilik om die storie te volg aangesien die taal nie toereikend saamgevoeg is nie. 

Die eerste twee subkatergoriee is: 

a. etikettering en kommentaar; en 

b. die volg van aksies. 

a. Etikettering en kommentaar 

Lees behels onder andere dat die kind deur die boek blaai, na 'n illustrasie wys, 

kommentaar lewer of 'n prent etiketteer. Die kommentaar handel gewoonlik oor die aard 

of eienskappe van 'n bepaalde aspek in die illustrasie. 

Die kind wys gewoonlik na die illustrasies en lewer kommentaar daarop. Sy taalgebruik 

is redelik infantiel en verskil van sy alledaagse taalgebruik. Die proses word gekenmerk 

deur 'n dialogiese interaksie tussen die volwassene en kind. Hierdie proses toon min of 

meer dieselfde patroon waar die volwassene die kind se aandag op 'n bepaalde objek van 

die prent rig deur daarna te wys en/of 'n vraag te stel. Die kind reageer hierop deur te 

etiketteer en die volwassene volg dit op deur kommentaar te lewer. 

Eenwoordbenoemings, sonder lidwoorde soos "die" en " 'n'', word afgewissel met gebare 

en uitgebreide sinne. Die vermoe om die hooftema te identifiseer is belangrik vir die 

kind se denk- en taalontwikkeling. Die storiewereld waarin die kind horn bevind, maak 
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egter nie voorsiening vir verlede, hede en toekoms nie, hierdie begrippe is inmekaar 

gevleg. 

In gevalle waar die kind self die boek hanteer en manipuleer, word bogenoemde proses 

ook gevolg. Die volwassene se aandeel word deur die kind nageboots. 

b. Volg die aksie 

Die kind lees die "storie" asof die aksie in die illustrasie besig is om op daardie oomblik 

plaas te vind. Elke prent of illustrasie is 'n diskrete handeling wat in die hede plaasvind. 

Aksies volg mekaar nie op nie. Die kind gebruik sy vingers om aksies te beskryf en uit te 

wys. Die kind se taalgebruik verskil van sy alledaagse taal en gaan gepaard met die wys 

van vmgers. 

Werkwoorde wat gebruik word is in die teenwoordige tyd. Toekomende tyd verwys 

slegs na die aksie wat in die betrokke illustrasie gaan plaasvind. Die kind verseker dat 

beide sy en die volwassene se aandag op dieselfde aspek of objek gevestig is. Die 

volwassene se aandag word gewoonlik gerig deurdat die kind wys, slaan of vryf op die 

bladsy. Die boek word nie in 'n bepaalde volgorde gelees nie, en die kind begin op enige 

plek lees. Die kind blaai vorentoe en agtertoe en bladsye word oorgeslaan. 

3.4.1.2 Storie gevorm: Mondeling en taalverwant 

Sodra die kind 'n boek begin hanteer asof dit 'n totale storie bevat, korreleer sy taal met 

alledaagse spreektaal of mondelinge taalgebruik. Die kind se taal klink ook toenemend 

soos geskrewe taalgebruik. Mondelinge taalgebruik kan ingedeel word in: 

a. dialogiese; en 

b. monologiese storievertellings. 

a. Dialogiese storievertelling 



115 

Kenmerkend van hierdie fase is dat gesproke taal met die geskrewe diskoers ooreenstem. 

Tydens hierdie fase is daar gesprekke tussen die karakters in die storie of tussen die 

volwassene en die kind. Hier is 'n dialogiese proses waar die kind self die dialoog tussen 

die karakters verskaf Die dialoog ontbreek egter aan "dialoog-draers" (name van 

persone of voomaamwoorde) asook narratiewe verbande wat die dialoog verbind. Die 

kind gebruik dikwels verskillende stemtone vir verskillende karakters tydens dialoog, 

dramatisering of mimiek. 

Die storie vertoon 'n redelike verloop, alhoewel hede, verlede en toekoms nog 

deurmekaar figureer. Taalgebruik stem eerder ooreen met mondelinge as met geskrewe 

taal. Die taalgebruik is hoofsaaklik gekontekstualiseerd en word moeilik begryp sonder 

die teks voor hande. Die kind werk van die veronderstelling dat die volwassene die 

prente of illustrasies kan sien en wys dikwels om die aandag te fokus. 

b. Monologiese storieverteDing 

Die kind gee die totale storie weer. Intonasie is kenmerkend van die mondelinge stories, 

waar die kleuter die intonasie rig, eerder as van leesintonasie. Taalgebruik vertoon die 

kenmerke van informele spraak en sinne word heel dikwels verbind met 'n herhaling van 

"en" en "en toe". 

3. 4.1.3 Storie gevorm: Geskrewe taalverwant 

Die kind "lees" bekende boeke deur gebruik te maak van taal wat korreleer met geskrewe 

taal. 

3.4.1.4Kyk nie na skrif 

a. Lees en storievertel gekombineer 
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Gedeeltes van die storie wat vertel word klink soos gesproke taal vir sover dit intonasie 

en/of woordkeuse en taalgebruik betref en word gemeng met dele wat klink soos 

gesproke taal. Die dele wat soos geskrewe taal klink, is nie werklike weergawes van die 

teks nie, maar vertoon soortgelyke ooreenkomste daarmee. As gevolg van die 

vermenging van die twee taalpatrone, vertoon die stories 'n redelike patroon van 

geordendheid. 

Die kind maak veral gebruik van dialoog-draers. Die dialoog-draers verskyn gewoonlik 

aan die einde van 'n sin. Die kind maak meestal gebruik van die soort formulering wat 

selde in gesproke taal voorkom. 

b. Lees naby aan oorspronklike teks 

Die woorde en intonasie wat die kind gebruik, toon heelwat ooreenkoms met die 

geskrewe taal, maar verskil tog ietwat. Die bekende "patroon van drie" waar drie partye 

of persone deel vorm van die storie, wat kenmerkend is van sprokies word veral in die 

kind se stories ingebou, al is dit nie deel of eie aan die storie wat "gelees" word nie. 

c. Lees amper verbatim 

Tydens hierdie fase wil dit voorkom asof die kind die leesinhoud "bloot memoriseer". Hy 

lees "nie werklik" nie, hy "onthou" bloot. Hierdie leesfase word beskou as die hoogste 

leesvlak wat die kind bereik voordat die kind skrifbegin lees. Die bewussyn van die teks 

verg intense konseptuele inspanning en dit word nie "sommer uit die kop geleer nie." 

Die kind maak gebruik van selfkorreksie wat daarop dui dat hy werklik daarop ingestel is 

om die storie te onthou. 

Die kind se taal is op beide subkategoriee ses en sewe gedekontekstualiseer. Die storie 

kan dus gevolg word sonder dat die hoorder die boek moet sien. Die kind gebruik egter 

nog grotendeels die illustrasies eerder as die teks tydens sy voorlesing. Die kind se 
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taalgebruik word gekenmerk deur komplekse en formele patrone. Na afloop van hierdie 

fase beweeg die kind na Ieespogings wat op skrifsimbole gebaseer is. 

• SKRIFGEBASEERDE POGINGS 

3 .4.1.5 Kyk na skrif 

Die kind het nou reeds beweeg van 'n fase waar hy weier om te lees of slegs met behulp 

van volwasse begeleiding kan etiketteer en kommentaar Iewer. 

3.4.1.6 Weiering skrifverwant 

Weierings wat op skrif-bewussyn gebaseer is, kan afgelei word uit die kind se 

verduideliking. Vele vyfjariges weier om te lees omdat hy nog nie letters, syfers of 

woorde ken nie. Sommige drie- en vierjariges weier skielik om te ''lees" alhoewel 

bogemelde vlakke reeds bereik is. 

3 .4.1. 7 Aspektuele lees 

Tydens hierdie fase wend die kind pogings aan om skrifsimbole te gebruik om by 

betekenis uit te kom. Kinders beweeg heel dikwels deur 'n fase waar hulle op een of 

meer aspekte van skrif fokus en ander aspekte totaal ignoreer. Hierdie handeling is 

kenmerkend wanneer die kind na onafhanklike lees beweeg. Tydens hierdie fase word 

daar veral klem gele op woorde, letter-klank-verhoudings en begrip. Al drie hierdie 

aspekte is in rudimentere vorm aanwesig, dus nie ten volle ontwikkel nie, maar word nie 

gelyktydig aangewend nie. Die kind fokus gewoonlik op 'n paar sigwoorde en steun vir 

die res op wat hy onthou of raai. Sommige woorde "klank" hy en ander onthou hy 

globaal. Die kind wys na die geskrewe teks met sy vinger, maar volg nie noodwendig die 

teks wat gelees word nie. Die kind vra nog dikwels die volwassene om inhoud te 

ontsluit. Dit wil voorkom of die kind tydens hierdie fase vaardighede en kundighede wat 

hy uiteindelik gaan nodig he om 'n konvensionele Ieser te word, inoefen. Sulzby beskou 
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die aspektuele pogings as 'n eksplorasie in die skrif-wereld en as 'n oefentydperk 

waartydens die leeshandeling tydelik gedissekteer word ten einde te sien hoe dit opereer. 

Hierdie drie aspekte, naamlik woorde, letter-klank-verhoudings en begrip wat hoevlakse 

konseptualisering verg, word reeds van die babadae af ontwikkel en bemeester. Dit wil 

voorkom asof die woord- en letter-klank-kennis stadiger as begrip ontwikkel. Begrip 

sluit onder andere tekskennis, semantiese en sintaktiese kennis in. 

3. 4 .1.8 Holisitiese lees 

a. Strategiee ongebalanseerd 

Alhoewel die strategie-athanklike leser reeds in 'n mate daarin geslaag bet om die 

aspekte van die leeshandeling te koordineer, kan by nog nie onathanklik lees nie. Die 

kind is op 'n rigiede manier athanklik van strategiee. Lees geskied op verskeie maniere: 

• onbekende woorde word weggelaat of vervang met bekende woorde; 

• oormatige steun op "klank" van woorde; 

• lees van nonsens-woorde sonder selfkorreksie; 

• oormatige steun op antisipasie en gememoriseerde teks eerder as die geskrewe teks; 

• lees word ervaar as 'n moeitevolle proses en die leser is nie ten volle in beheer van 

die leeshandeling nie; en 

• daar vind geen selfmonitering of selfkorreksie plaas nie. 

b. Onatbanklike ofkonvensionele lees 

Op hierdie vlak lees die kind die skrifsimbole onathanklik van 'n volwassene en gebruik 

begripskennis, woordkennis en kennis van die letter-klank-ooreenkomste op 'n 

gekoordineerde wyse. Alhoewel die kind nie sonder foute lees nie, is by in staat om 

homself te korrigeer. Die foute wat begaan word, is meestal hoevlakfoute. Die 

onathanklike leser is minder teksgebonde en meer akkuraat in sy rekonstruksie van die 

bewoording en bedoeling van die skrywer. Die leser is in volle beheer van die 

leesproses. 
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Deur middel van Sulzby (in Pellegrini 1988:48) se studie is aangetoon dat kinders vanaf 

die ouderdom van twee tot vier jaar sekere faseverbonde ontwikkelingspatrone toon 

wanneer hul gunsteling stories aan hul voorgelees word. Die wyse van "lees" bevat 

bewyse van kinders se vermoe om te kan onderskei tussen geskrewe en orale taal. Dit is 

dus duidelik dat die kind se weg na onafuanklike of konvensionele lees wel definitiewe 

ontwikkelingspatrone volg. 

In hierdie studie word Sulzby se teorie as 'n model aanvaar. Reeds geruime tyd word 

Sulzby (1988:48) se voorstellingsmodel in die navorser se bemoeienis met kinders wat 

leerprobleme ondervind, as riglyn by diagnostisering en beplanning van terapeutiese 

intervensies gebruik. Uit ervaring is geleer dat indien die kleuter in hierdie hierargiese 

ontwikkelingsverloop ontspoor, die voorkoms van probleme ten opsigte van die 

geletterdheidsontwikkelingsvaardighede toeneem. 

Vervolgens sal die selfaktualisering van die kleuter tydens die aanleer van informele 

geletterdheidsvaardighede bespreek word. 

3.5 SELFAKTUALISERING VAN DIE KLEUTER TYDENS 

GELETTERDBEIDSONTWIKKELING 

In die volgende skema (3 .2) word die wordingsgang en selfaktualisering van die kleuter 

deur Lancaster (1988:97) voorgeste4 asook die behoeftes waarin die begeleier in elke 

domein behoort te voorsien om die proses van selfaktualisering in terme van 

geletterdheidsontwikkeling sinvol en suksesvol te laat verloop. 

Maslow (in Gouws, Meyer, Louw & Plug 1979:318) omskryf selfaktualisering soos volg: 

~'Selfaktualisering is die individu se optimale verwesenliking van sy talente, vermoens en 

potensiaal. Dit kan slegs geskied by 'n persoon wat 'n vlak van groeimotivering bereik 

het. Groeimotivering is die strewe na selfaktualisering (en na insig) wat op die 

voorgrond tree wanneer die fisiologiese, sosiale en sekuriteitsbehoejtes bevredig is. " 

Rogers meen dat selfaktualisering die proses is waardeur die individu ooreenkomstig sy 
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sel.fkonsep handel en ontwikkel. As die persoon nie 'n ten voile funksionerende persoon 

is nie, is selfaktualisering nie 'n uitlewing van die verwesenliking nie (Gouws et al). 

Aangesien die kleuter wel oor die behoefte en motivering beskik om sy potensiaal en 

vermoens te ontplooi en te verwesenlik kan die vraag gestel word: "Op watter wyse kom 

die kind tot selfaktualisering tydens geletterdheidsgereedmaking?" 

Selfaktualisering en die daarmee gepaardgaande begeleiding geskied onderskeidlik op 

drie wyses, naamlik: 

• affektief of gevoelsmatig; 

• kognitief of kennend; en 

• meta-kognitief of normatief. 

Elk van bogenoemde wyses word vervolgens afsonderlik in terme van 

geletterdheidsontwikkeling bespreek. 

3.5.1 AtTektiewe domein 

Met betrekking tot Lancaster (1988:97) se skema hierbo, sal die volgende van toepassing 

wees in terme van selfaktualisering by die kleuter: 

Die kleuter is sterk gevoelsmatig ingestel en sy subjektiewe belewing van die werklikheid 

wat in 'n groot mate sy gesindheid teenoor die volwassene en geletterdheidsinhoud gaan 

bepaal. Om sy leesgeletterdheid te inisieer, is 'n eerste voorwaarde die wek van 'n 

bereidheid en wil tot deelname en 'n waaghouding, sodat hy die leeshandeling sinvol kan 

beleef. 

Die kind het die steun en begeleiding van die volwassene nodig om 'n gesindheid van 

deelname en betrokkenheid te vestig. Die volwassene ontsluit die betekenis van die nuwe 

inhoud en moedig die kind aan tot volharding en taakvoltooiing. Op sub- en 

onderbewuste vlak kan dit die kleuter lei tot selfgesprek en evaluering op vrae soos: 
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Skema 3.2 
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• Stel ek belang in geletterdheidsgebeure? 

• Is ek bereid om deel te neem aan geletterdheidsaktiwiteite? 

• Wil ek ondersoek instel en eksploreer? 

• Voel ek geborge genoeg om myself bloot te stel aan geletterdheidsgebeure? 

• Is ek geinteresseerd in die lees- en geletterdheidsaktiwiteite? 

• Is ek gemotiveerd om geletterd te raak? 

Die steungewing deur die volwassene het die implikasie dat die geletterdheidsgebeure as 

'n suksesbelewing ervaar word. Die genotvolle samewerking tussen die volwassene en 

die kleuter en die daarmee gepaardgaande suksesbelewing, stel die kleuter in staat om tot 

affektiewe selfaktualisering te kom en betekenisvolle geletterdheidsgedrag te openbaar. 

Die navorser is dus oortuig dat hierdie gereedheid om deel te neem aan 

geletterdheidsgebeure meehelp tot die kleuter se uiteindelike affektiewe selfaktualisering. 

3.5.2 Kognitiewe domein 

Die kleuter is op die kognitiewe ingestem omdat hy meer van die werklikheid wil weet. 

Lancaster (1988:98) noem die volgende voorwaardes van leer, naamlik: 

• die kind moet gerig wees op die leermotief; 

• die kind moet betrokke raak by die leerinhoud; 

• die kind moet die waarde van persoonlike stellingname toenemend besef; en 

• die kind moet self oorgaan tot die oplossing van probleme (metaleer). 

Die navorser meen dat die voorwaardes waarna Lancaster (1988:98) hierbo verwys, 

voorveronderstel dus eerder 'n affektiewe gereedheidstoestand as voorwaarde vir 

kognitiewe ontwikkeling. Dit is dus voor die hand liggend dat die proses hierbo streng 

nagevolg moet word soos die volgorde aandui om metaleer te aktualiseer. 

Op die kognitiewe domein sal die navorser na aanleiding van die Lancaster model 

(1988:97) die volgende verduideliking in terme van geletterdheidsontwikkeling voorhou: 
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Leesgereedmaking is 'n doelbewuste ontmoeting, met ander woorde 'n begeleide 

deelname om nuwe inhoude as sinvol te beleef en genoegsaam daarvan te begryp om 

sodoende die uitdaging om geletterd te raak, aan te gryp. 

Daar moet dus by die kleuter 'n gereedheid en waaghouding wees, asook 'n ingesteldheid 

en gemotiveerdheid tot probleemoplossing en 'n behoefte aan selfstandige toepassing en 

kreatiwiteit. 

Die kind tree dus met homself in gesprek en evalueer sy pogings deur te vra: 

• Is ek betrokke by die geletterdheidsaktiwiteite en in watter mate? 

• Rig die geletterdheidsproses my en lei dit tot uitdagings? 

• Is ek waarlik gefokus op geletterdheidsgebeure ten einde dit te kan toepas? 

• Intemaliseer ek die inhoud wat aan my voorgehou word tydens die proses? 

- Vind geletterdheidsontwikkeling plaas? 

- Word geletterdheidskonsepte vasgele? 

- Orden en begryp ek geletterdheidsinhoude? 

Die kleuter moet dus begelei word sodat voorse en voordoen geleidelik vervang word 

deur saamse en saamdoen wat tot suksesvolle selfse en selfdoen deur die kleuter, lei. 

Indien 'n houding van "ek leer/ek ken" by die kleuter gevestig word, sa1 dit lei tot 

toenemende selfaktualisering op kognitiewe vlak. 

3.5.3 Meta-kognitiewe domein 

Vir die kleuter om tot meta-kognitiewe selfaktualisering te kom, is dit noodsaaklik dat hy 

sal deelneem en meedoen aan sy eie geletterdheidsontwikkeling op die normatiewe vlak. 

Normering vereis 'n bree ervaringsvlak sodat verantwoordelike keuses op verskeie 

terreine gemaak kan word. Aanvanklik word keuses vir en namens die kleuter gemaak 

(Lancaster 1988: 100). Daar moet egter beweeg word na deelname van sy kant in die 

vorm van gesprekke en samesprekings. Aangesien die kleuter 'n behoefte het aan vele 

inoefengeleenthede onder die toesig van die volwassene, is dit dus noodsaaklik dat daar 
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voorsiening gemaak word vir sodanige geleenthede. Die kleuter bet die motivering sowel 

as die begeleiding van die volwassene nodig, om sy uiteindelike normatiewe 

selfaktualisering te kan moniteer, evalueer en aan te pas. 

Deur middel van sy deelname aan geleenthede, word die kleuter gerig om aktief mee te 

doen aan sy eie metakognitiewe selfaktualisering, en vra by homself die volgende af 

• Is ek in staat om deurlopend die geletterdheidsgebeure te moniteer, te evalueer en aan 

te pas? 

• Is ek in so 'n mate betrokke dat ek die vaardighede voortdurend kan integreer? 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dus dat die kleuter athanklik is van die 

simpatieke begeleiding en ondersteuning van die volwassene, as navolgenswaardige 

voorbeeld, om tot selfaktualisering in terme van geletterdheidsontwikkeling te kom. 

Die proses van informele geletterdheidsgereedmaking behels onder meer die daarstelling 

en onderrig van verskeie geletterdheidsvaardighede. V ervolgens sal leesgereedmaking 

bespreek word en veral gekyk word na die waarde daarvan. Die navorser sal self 'n 

bydrae lewer deur te fokus op die noodsaaklikheid van informele leesgereedmaking tot 

die uiteindelike geletterdheidsontwikkeling van die kleuter. 

3.6 LEESGEREEDMAKING 

" ... and we know that it's never too early to begin, long before they can read 

them, we want children to love books. And then we want them to feel eager and 

confident about becoming readers, themselves" (Miles 1995:33). 

Wanneer daar na bogenoemde stelling gekyk word, kan die waarde van informele 

leesbegeleiding nie oorskat word nie. Informele leesgereedmaking is die proses waardeur 

die kleuter op 'n informele wyse gereed gemaak word vir latere formele lees. Dit vorm 

die basis vir die bemeestering van die leesproses en word dus tydens informele 
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leesgereedmaking gevestig. V aardighede wat onderliggend aan lees is, word op 'n 

informele wyse aangeleer. 

Inforrnele leesgereedmaking moet reeds vroeg 'n aanvang neem, aangesien dit 'n bydrae 

lewer tot die totale ontwikkeling van die kind. Die kind moet dus vanaf 'n vroee 

ouderdom blootgestel en omspoel word in "leer-lees" geleenthede. 

Talle navorsers (Heath 1983; Wells 1986; Sulzby 1985; Snow & Ninio 1986 ; Stuart, 

Dixon, Materson & Quinlan 1998) spreek hul kornrner uit oor kinders wat nie voorskools 

geletterd gemaak word nie. Hierdie navorsers is dit eens dat indien die kind van 

voorskoolse geletterdheidsgeleenthede ontneem word, dit 'n nadelige uitwerking op 

latere leessukses het. 

Cox (1994:240) se in hierdie verband: 

''In contrast, many young children who are at risk of not learning to read and write 

readily or well in school, lack important world, reading and literacy experiences. 

What this experiential difference means, is that many at-risk children enter school 

with a much less or different world and cultural knowledge." 

Bogenoemde skrywer (Cox 1994:240) meld dat by kinders, wat nie blootstelling aan 

voorskoolse geletterdheidsprograrnme gehad het nie, die volgende kenmerkend 

waarneembaar is: 

• die kleuter betree die forrnele leersituasie met 'n beperkte algemene, wereld en 

kulturele kennis; 

• dit is 'n hoe risiko kind wat moeilik lees- en skryfvaardighede bemeester en gevolglik 

nie oor die nodige lees- en geletterdheidservaring beskik nie; 

• die kind beskik oor geringe of beperkte kennis van skrifkonvensies en die betekenis 

van skrif; en 

• hy ondervind probleme om in gesprek of interaksie te tree met 6f die volwassene 6f 

die skrifsimbole. 
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Dit is dus duidelik dat voorskoolse geletterclheidsgeleenthede geskep behoort te word 

aangesien dit die basis vir die ontwikkeling van verdere lees- en skryfvaardighede vorm. 

Miles (1995:35) noem die volgende kemelemente onderliggend aan Ieesgereedmaking en 

wat leesgereedmaking uiteindelik bevorder: 

• Informele leesgereedmaking bevorder taalontwikkeling. Daar bestaan 'n gunstige 

korrelasie tussen taalontwikkeling en geletterdheidsontwikkeling. Taalontwikkeling 

en -uitbreiding geskied veral deur die voorlees van stories en gesprekvoering rakende 

die inhoud van die boeke. 

Taal word op talle terreine binne die formele leersituasie gebruik en dit bly dus uiters 

noodsaaklik dat die kind blootgestel word aan soveel moontlik aktiwiteite om taal te 

verryk. Tydens informele geletterdheidsontwikkeling kan die kleuter se algemene 

woordeskat asook begrip, uitgebrei word. 'n Kind met 'n ryk taalbesit bet gevolglik 

'n voorsprong aangesien dit op vele terreine aangewend word en prestasie binne die 

formele situasie sal bevorder. 

• Leesgereedmaking is athanklik van die milieu waarbinne die kind grootword. 'n 

Ouerhuis wat 'n hoe premie op geletterclheidsontwikkeling plaas, sal informele 

leesgereedmakingsgeleenthede skep. Ouers moet aangemoedig word om genoeg 

leesgereedmakingsgeleenthede te skep wat sal hydra tot uiteindelike gelettterdheid. 

Dit moet spontaan binne die alledaagse roetine en program van die ouerhuis 

plaasvind. Goodman (1990: 135) sluit hierby aan en bevestig dat geletterdheids

ontwikkeling reeds voor skoolgaande ouderdom 'n aanvang neem en dat ouers in die 

ontluikende behoeftes van die kleuter moet voorsien. 

• Informele leesgereedmaking is 'n proses waardeur die kind strategiee aanleer om 

betekenis aan skrif te gee. Die kind leer dus dat skrifsimbole betekenis bet en 'n 

boodskap oordra. Goodman (1990: 136) bevestig dat kleuters begrip en betekenis aan 

skrifsimbole heg, veral wanneer hulle die volwassene sien met geskrewe materiaal 

omgaan. Die kleuter besef sodoende dat skrif en skrifsimbole 'n boodskap oordra. 
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Dit is dus belangrik <lat die kind tydens leesgereedmaking in skrif en skrifpatrone 

asook met illustrasies geteiken word en sodoende 'n skrif-, letter-klankbewussyn 

ontwikkel. 

Verder is <lit ook belangrik <lat die kind tydens leesgereedmaking in skrif en 

skrifpatrone asook met illustrasies geteiken word en sodoende 'n skrif-, letter

klankbewussyn ontwikkel. 

Kleuters vra voortdurend <lat boeke voorgelees of skrif ontsyfer of interpreteer word, 

byvoorbeeld: ''Wat staan bier geskryf?" Goodman (1990:36) voer aan <lat kleuters 

van nature nuuskierig is en graag betrokke wil raak by informele geletterdheids

aktiwiteite. Ouers sowel as opvoeders moet hierdie geleenthede gunstig benut 

aangesien <lit tot voordeel van die kind se geletterdheidsontwikkeling strek. 

• Informele leesgereedmaking lei daartoe dat die kind uiteindelik letters met hul 

ooreenstemmende klank kan identifiseer. V oorts leer die kind dat klanke sinvol in 

woorde gekombineer kan word. Lazo, Pumfrey en Peers (1997:101) bevestig dat 

informele leesgereedmaking 'n letter-klank en letter-naam bewussyn by die kleuter 

ontwikkel. Die skrywer bevestig voorts dat bemeestering van bogenoemde 

vaardighede goeie voorspellers vir latere lees- en spelsukses is. Hierdie navorser 

(Lazo et al 1997:87) het 'n studie ondemeem wat letterbewussyn en letter-/skrif

herkenningstake by die kleuter bepaal het. Lazo et al het tot die gevolgtrekking 

gekom dat kleuters wat reeds voorskools oor letterbewussynsvaardighede asook die 

vermoe om op die vorm, funksie en konvensies van skrif te reageer, lees- en 

spelsukses in die formele opset ervaar. Hierdie aspekte sal in meer besonderhede 

(3.5.2 en 3.5.3) bespreek word. Die waarde van letter- en klankbewusmaking tydens 

gelettterheidsontwikkeling sal uitgelig en beklemtoon word. 

• Rymwoorde- en patrone word aangeleer en ingeoefen tydens leesgereedmaking. Dit 

is duidelik, soos verder bespreek sal word, <lat blootstelling aan rympatrone en 
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rymwoorde 'n definitiewe invloed op latere leessuk:ses het. Tydens leesgereedmaking 

moet die kleuter dus hieraan blootgestel word. 

• Informele leesgereedmaking, veral deur blootstelling aan stories, ts die beste 

voorspeller vir latere skolastiese sukses (Pelligrini 1988:40). 

Wanneer daar na die genoemde faktore gekyk word, kan die waarde van informele of 

spontane leesgereedmaking nie oorbeklemtoon word nie. Dit is dus noodsaaklik dat 

leesgereedmak:ing moet plaasvind. Hierdie proses is nie 'n formele proses nie, maar 

eerder 'n eenvoudige taak: wat mak:lik deur beide die kleuterskool en die ouerhuis 

ge'implementeer kan word. 

Die kurrikulum vtr kleuterskole moet egter voors1enmg maak: vtr informele 

leesgereedmakingsgeleenthede om sodoende die kleuter voor te berei vir formele 

onderrig. lndien die kind met voldoende voorkennis die formele leessituasie betree, sal 

kinders uiteraard lees as 'n aangename, uitdagende en bevredigende taak: beleef 

Aansluitend by die vorige uitsprak:e is die volgende fundamentele elemente wat informele 

leesgereedmaking bevorder belangrik, naamlik: 

• Leesgereedmak:ing kweek 'n liefde en waardering vir lees: Hierdie kweking moet 

reeds vroeg 'n aanvang neem aangesien dit die kleuter sal aanspoor om meer te lees 

wat kan lei tot kognitiewe verryking. Die kleuter sal algaande leer dat skrif sinvol is 

en dat dit 'n bepaalde boodskap dra. 

• Tydens leesgereedmak:ing leer die kleuter probleemoplossingstrategiee aan. Die 

volwassene kan strategiee aan die kind voorhou ten aansien van probleemoplossings 

of die kleuter lei om self te ontdek en probleme op te los. 

• Leesgereedmak:ing bevredig die kind se behoefte na selfaktualisering. Aile kinders 

wil graag leer lees en skryf Kleuters toon 'n behoefte om syf ers of letters te skryf en 
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te lees en sodoende 'n boodskap weer te gee. Die kleuter moet dus die geleentheid 

kry om 'n "Ek kan lees" of"Ek wil graag geletterd wees" te beleef sodat die kleuter 

se selfaktualisering op affektiewe, kognitiewe en meta-kognitiewe vlakke positief 

beinvloed word. 

• lnformele leesgereedmaking skep sosialiseringsgeleentbede. Die kleuter kry die 

geleentheid om met die volwassene in gesprek te tree. lnteraksie vind plaas en die 

kleuter kan sosiale vaardighede bemeester. Terselfdertyd word taal, begrip, 

woordeskatuitbreiding asook handbawing van bomself tydens sosiale interaksie 

gekommunikeer en aangeleer. Goodman (1990:36) voer aan dat geletterdheids

ontwikkeling bevorder word deur die interaksie tussen die volwassene, kleuter en 

geskrewe teks. 

• Leesgereedmaking bet 'n positiewe invloed op die ontwikkeling van die kleuter se 

selfbeeld. As die kleuter die formele leersituasie, veral die formele leessituasie, met 

die nodige selfvertroue kan betree, sal by meer geredelik leestake aanpak en sy 

waagbouding versterk namate by met suksesse beloon word. 

Dit is dus noodsaaklik dat die kleuter 'n gevoel kry van "dit is lekker om te lees" en 

"lees is 'n taak wat selfs ek kan bemeester", al is dit bloot die berkenning van 'n 

bepaalde letter, syfer of die wete dat woorde uit letters bestaan. Miles (1995:37) 

skryf die volgende: "New readers need confidence, and they need skills." Hierdie 

stelling stel dit duidelik dat selfvertroue die basis vorm en dat die bemeestering en 

aanleer van vaardighede onderliggend daaraan is. 

• lnformele leesgereedmaking bet 'n direkte invloed op visuele en ouditiewe gebeue. 

Die kleuter word blootgestel aan skrif, hoe frekwensie woorde, leestekens en syfers 

wat by visueel sien en ouditief boor. Blootstelling aan bogenoemde sal daartoe lei dat 

die kleuter die formele leessituasie met 'n voorsprong betree aangesien skrif nie 

heeltemal nuut vir horn is nie. 
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• Metakognitiewe strategiee kan deur die kleuter aangeleer en verfyn word. Die 

vermoe om te beplan, moniteer en evalueer is vaardighede wat die kleuter dwarsdeur 

sy lewe moet aanwend. 

Die waarde van informele leesgereedmaking kan dus nie oorbeklemtoon word nie en ter 

afluiting is die volgende gedig ( digter onbekend) relevant: 

''You know about dogs and cats, 

rain and umbrellas. 

You know about friends. 

You know about the moon and the stars, 

about spaceships and astronauts. 

You know about tying shoes and zipping zippers. 

You know how to make wishes 

and how to make sandwiches. 

You know how it feels to love somebody. 

You will read about all of these things!" 

Vervolgens sal daar na verskeie faktore of onderliggende vaardighede gekyk word wat 

informele leesgereedmaking bevorder. Boekorientasie, as bydraende faktor, sa1 

vervolgens onder die loep geneem word. 

3.6.1 Boekorientasie 

Boekorientasie vind plaas wanneer die kind georienteer word ten opsigte van die boek 

wat gelees word. Dit behels onder andere die wyse waarop 'n boek gelees en hanteer 

word en deur die volwassene aan die kind gedemonstreer word. Boekorientasie sluit 

voorts die bekendstelling en bewusmaking van die kenmerke en funksies van die boek in. 

Meek (1990: 147) is van mening dat die buiteblad asook sommige van die illustrasies 

tydens boekorientasie vooraf met die kind bespreek moet word. Die volwassene moet 
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ook na die outeur en uitgewers van die boek verwys. Alhoewel die voorlees van stories 

tydens geletterdheidsgereedmaking sentraal staan, moet die kind georienteer word ten 

aansien van die fisiese kenmerke van die boek. Goodman (1990:135) ondersteun Meek 

(1990: 147) deur op die volgende faktore te wys wat bydraend is tot latere leessukses. 'n 

Navorsingsprojek wat met 'n groep suksesvolle en vaardige lesers onderneem is, het 

aangetoon dat hierdie lesers oor die volgende vaardighede, wat 'n bydrae lewer tot 

uiteindelike leessukses, beskik: 

• die lesers kon boeke hanteer en manipuleer. Hulle kon die bokant en onderkant van 

die boeke identifiseer en aandui. Hierdie lesers kon onderskeid tref tussen skrif en 

illustrasies en aantoon wanneer die bladsy omgeblaai moet word; 

• hulle kon aandui dat skrif van links na regs gelees word; 

• skrif 'n boodskap en betekenis oordra; en 

• skrif saamgestel word deur die letters van die alfabet te kombineer. 

'n Navorsingsprojek (Grey 1998:6), in samewerking met Elley van Nieu-Seeland, is by 

Magudu School in die Bosbokrandomgewing in die Noordelike Provinsie geloods. Die 

projek het hoofsaaklik op boekorientasie tydens voorlees by graad 4 leerlinge gefokus. 

Die onderwyser het op die volgende gekonsentreer: 

• titel en outeur van die boek; 

• bespreking van die buiteblad van die boek; en 

• skrif en illustrasies tydens voorlesing. 

Na afloop van die voorlesing het die leerlinge elk die geleentheid gekry om self die boek 

te hanteer. Die onderwyser het voorts dat die leerlinge die inhoud van die boek 

dramatiseer. Die leerders in bogemelde projek het 'n 30% verbetering in lees- en 

begripsvaardighede getoon teenoor leerlinge wat nie aan hierdie projek blootgestel was 

nie. Hierdie navorsingsprojek getuig van die waarde van boekorientasie en die navorser 

is van mening dat die aanleer van vaardighede tydens boekorientasie nie gering geskat 

kan word nie. 
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Campbell (1996:26) beklemtoon die waarde van boekorientaise tydens 

geletterdheidsgereedmaking en is van mening dat die volgende aan die kind tydens 

boekorientasie gedemonstreer behoort te word: 

• die wyse waarop die boek vasgehou en hanteer word; 

• watter gedeelte van die boek die teks is; 

• waar op die bladsy skrif 'n aanvang neem asook tot 'n einde kom; en 

• die wyse waarop elke bladsy en uiteindelik die hele storieboek gelees word. 

Lazo et al (1997: 102) beklemtoon die waarde van kennis en begrip van skritkonvensies. 

Dit is duidelik dat letter-klank, letter-naam en kennis van skrifpatrone, belangrike 

elemente van die leesgereedmakingsproses vorm. Die bewussyn dat skrif van links na 

3regs en van bo na onder gelees word asook die vermoe om te kan onderskei tussen 

letters, woorde en sinne, vorm die basis waarop geletterdheidsgereedmaking berus. 

Morrow (1997: 193) ondersteun bogenoemde navorsers en stel die volgende kriteria wat 

onderliggend aan geletterdheidsontwikkeling is: 

• begrip dat 'n boek gelees word; 

• die voor- en agterkant van 'n boek, asook die bo- en onderkant van 'n boek kan 

identifiseer; 

• 'n boek se bladsye behoorlik blaai; 

• die verskil tussen skrif en illustrasies aandui; 

• kennis dra dat daar 'n verband tussen die illustrasie en die skrif bestaan; 

• begrip toon vir waar lees 'n aanvang op die bladsy neem; en 

• die titel, outeur en illustreerder kan aandui. 

Navorsers is <lit dus eens dat boekorientasie 'n essensiele onderdeel van informele 

leesgereedmaking vorm. Deur middel van boekorientasie, lei die volwassene alreeds die 

kind die wereld van die geskrewe woord in. Tydens informele leesgereedmaking en 

geletterdheidsontwikkeling, moet die kind lees as sinvol en genotvol beleef en tot die 

besef kom dat die merkies op die buiteblad van die boek ontsyfer kan word. 86 kan 

taalbetekenis aan hulle oorgedra word. 
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Volwassenes kan dus met groot vrug hierdie kennis aan die kind oordra tydens 

boekorientasie en die voorlees van stories. Dit is uiteraard 'n informele proses wat 

maklik deur die volwassene gedoen kan word. Die volwassene moet dus nie bloot 

aanvaar dat die kind wel hierdie vaardighede bemeester het nie. 

Daar moet aan die kind gedemonstreer word dat 'n boek 'n voorblad en 'n agterblad het. 

Die grootte en dikte van die boek kan met die kind bespreek word. Die boek moet in die 

korrekte posisie gehou word en nie onderstebo of agterstevoor gelees word nie. Deur 

boekorientasie rig die volwassene reeds 'n appel tot die kind om betrokke te raak by 

geletterdheidsaktiwiteite. 

Die volwassene moet die titel, outeur en illustreerder van die boek, asook die 

verduideliking van hierdie begrippe, telkens tydens die voorlees van stories aan die kind 

demonstreer. Die herhaling van hierdie interaksie sal derhalwe daartoe lei dat die kind 

hierdie kennis makliker intemaliseer. Die kind moet dus die geleentheid gegun word om 

self met die boek te eksperimenteer en kan selfs hierdie vaardighede deur rollespel of 

deur die ontwerp van 'n eie storieboek inoefen. 

Vervolgens word verder ondersoek ingestel na die waarde van die voorlees van stories as 

'n verdere bydraende faktor tot geletterdheidsontwikkeling. 

3.6.2 Die voorlees van stories 

"A couple of years ago, when my friend Michael was young (he is now four years 

old) and sophisticated about the limits of literature, he tried to climb inside a book. 

Unwilling to believe that so wonderful a world was unreachable, he simply opened 

the tale to his favourite page, carefully arranged his choice on the floor and stepped 

in. He tried again and again, certain he would soon get it right, and each time was left 

standing out in the cold he cried in bewilderment" (Anderson & Matthews 1999:294). 

Hierdie aanhaling kan op die meeste kleuters betrekking he. 
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Voorlees kan omsk:ryf word as die lees, deur 'n volwassene, van enige leesmateriaal aan 

die kleuter. Die volwassene neem die leiding deur aan die kind voor te lees en aktiwiteite 

rondom voorlees te beplan en te rig. Verskeie navorsers (Pflaum 1986:54; Hall 1987:9; 

Sulzby 1988:49; Morrow 1990:114; Meek 1990:145 ; Cox 1994:240) is dit eens dat 

voorlees 'n belangrike bydraende faktor tot informele geletterdheidsgereedmaking is. 

Wanneer die kind nog glad nie lees nie of nog net begin lees, is voorlees die metode 

waaruit hul die meeste leer. Die kind leer dat lees sinvol en genotvol is, dat skrif 

taalbetekenis oordra. Dit is dus van die grootste belang dat elke moontlike geleentheid 

om vir die kind voor te lees, benut moet word. 

Kenner (1999:2) verwys na voorlees van storieboeke as die ''korrekte" geletterdheids

aktiwiteit wat geletterdheidsontwikkeling bevorder. Hierdie skrywer steun die tradisie 

wat in Brittanje ontwikkel het rondom voorlees van storieboeke tydens informele 

geletterdheidsontwikkeling. 

Voorlees van stories is 'n proses van sosiale interaksie tussen die volwassene en kleuter. 

Beide die volwassene en die kleuter neem deel aan die gesprek, tree in dialoog en lewer 

kommentaar oor die storieboek. Morrow et al (1990: 112) ondersteun dit deur te se: ''The 

event appears to involve co-operative construction or reconstruction of meaning as adult 

and child negotiate and mediate in their verbal exchanges about the story." Die navorser 

ondersteun Morrow se siening en beskou die primere doel van lees as die rekonstruksie 

van betekenis, en daarom is die rol van die volwassene dus onontbeerlik tydens die 

voorleesgebeure. Die volwassene lei die kleuter om sin en betekenis aan die teks te gee, 

deur middel van kooperatiewe interpretasie van skrifsimbole en gesprekvoering. 

Dit is egter noodsaaklik dat 'n beeld van die kleuter verkry word, deur middel van 

gesprek, alvorens voorlees 'n aanvang neem. Die dialoog of gesprek tussen die 

volwassene en kind rig die volwassene en verskaf struktuur waarbinne voorlees moet 

plaasvind. Morrow et al (1990: 112) meen dat gesprekvoering die volgende riglyne aan 

die volwassene verskaf en 'n beeld van die kleuter vekry word in terme van: 

• die voorkennis waaroor die kleuter beskik; 
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• die begripsvlak van die kleuter; 

• die wyse waarop die kleuter nuwe betekenis by bestaande betekenis kan integreer; en 

• die kleuter se verwagtings rondom die storie. 

Die navorser ondersteun Morrow et al (1990:112) se benadering dat dit noodsaaklik is 

om 'n beeld van die kleuter se leesgereedheid te verkry en voer die volgende redes aan: 

• aansluiting by die voorkennis en begripsvlak van die kleuter rig en orienteer die 

kleuter op 'n affektiewe, kognitiewe en sedelik-normatiewe niveau; 

• die kleuter raak gemotiveerd om te wil luister; 

• 'n aanduiding van die kleuter se funksioneringsvlak asook die ervaringswereld word 

verkry; 

• 'n beeld van die kind se begripsmatigheid word verkry; 

• die volwassene kry 'n aanduiding van die kind se gereedheidstoetstand; 

• die kleuter kom tot selfaktualisering; 

• die volwassene kan die kleuter se denke rig en begelei; 

• 'n affektiewe verwagting word by die kleuter geskep wat daartoe lei dat die kind 

betrokke raak en aandag gee en die leesmateriaal as sinvol beleef; en 

• die volwassene lei die kind om, met behulp van voorkennis, metakognitiewe 

strategiee aan te wend en te verfyn. 

Kriegler (1990: 129) ondersteun Morrow et al (1990: 112) se siening en meen dit is sinvol 

om vooraf in gesprek met die kleuter te tree. Die gesprekke rondom lees moet egter 

spontaan en sinvol wees. Kriegler (1990: 129) noem die volgende temas waaroor vooraf 

en tydens voorlees gesels kan word: 

• gesels en bespreek die buiteblad en illustrasies van die boek met die kind; 

• onderbreek soms die voorlesing om die inhoud met die kind te bespreek en in verband 

te bring met sy eie belangstellings, behoeftes en ervarings; 

• sluit die voorlesing met 'n evaluering, toepassing ofverlenging van die storie af; 

• ontwikkel boektaalbegrip en metataalbewussyn; en 
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• Bespreek en betrek die kind by aspekte van die leeshandeling soos die 

direksionaliteit van skrif en begrippe soos ''woord'', "sin", ''bladsy", "letter". 

Dit is beslis sinvol dat voorlesing aan die hand van bogenoemde plaasvind aangesien 

verskeie fasette onderliggend aan informele leesgereedmaking op die wyse 

aangespreek en geintemaliseer word. 

Morrow (1990: 115) tabuleer die proses van gesprekvoering en voorlees in drie fases. 

Die response wat tydens voorlees deur die kleuters gelewer word, is noodsaaklik vir 

die interaksie tussen volwassene en kind. Die drie fases is soos volg: 

• volwassene neem leiding: Die volwassene inisieer gesprekke rondom die titel 

van die boek. Die volwassene verskaf inligting wat by die voorkennis van die 

kleuter aansluit; 

• die volwassene rig 'n appel tot die kind: Die volwassene moedig die kleuter aan 

om vrae te stel en kommentaar te lewer. Die volwassene kan die kleuter steun 

deur self vrae te stel en antwoorde te demonstreer; en 

• die volwassene ondersteun en gee bepaalde inligting: Die volwassene 

verduidelik dele van die storie en beantwoord vrae wat gestel word. Dit is 

noodsaaklik dat die volwassene die storie van toepasseing maak op die leefwereld 

van die kind. 

Morrow se skematiese uiteensetting van die volwassebegeleiding tydens voorlees 

word in Tabel 3.1 voorgestel, waama 'n bespreking en interpretasie deur die navorser 

self weergegee sal word. 

Die navorser ondersteun die siening van Morrow en sa1 bogemelde voorstelling 

verfyn in terme van geletterdheidsontwikkeling. Gedurende leiding deur die 

volwassene word die storie aan die kleuter bekend gestel. Boekorientasie vind onder 

andere plaas deur te verwys na die titel van die boek, illustrasies op die buiteblad, die 

outeur en illustrateur. Voorts vind begripsverfyning van die titel plaas. 

Agtergrondinligting rondom die storie word deur die volwassene verskaf Die kleuter 

se aandag word behou en indien die kleuter afdwaal, rig die volwassene die kleuter 

om te fokus op geletterdheidsgebeure. Die volwassene stel horn dus ten doel om die 
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Tabel 3.1 Volwassebegeleiding tydens voorlesing 

1 Leiding 

a Bekendstelling van storie 

b Verskaf agtergrondinligting 

c Herlei irrelevante gesprekke terug na die storie 

2 Stel van uitdaging aan die kind 

a Rig 'n appel tot die kind om vrae te stel 

b Ondersteun die kind om vrae te stel 

c Trek reponse deur na werklike gebeure 

3 Ondersteun en verskaf inligting 

a Beantwoord en verskaf inligting 

b Reageer op kommentaar en voorstelle 

c Bring response in verband met alledaagse situasies 

d Verskaf positiewe terugvoer 

kleuter aan te moedig om vrae te stel rondom inhoud, begrippe, gebeure en die karakters. 

Die volwassene stel uitdagings in verband met geletterdheidsaspekte soos 

boekorientasie, foneembewussyn, rympatrone, sintaktiese en leksikale bewussyn. Die 

kleuter moet voorts die geleentheid kry om bogenoemde vaardighede in te oefen en te 

internaliseer. Die kleuter kan hierdie vaardighede in die fantasiehoekie deur middel van 

spel inoefen deur die rol van die volwassene, onderwyseres of fasiliteerder in te neem. 

Die onderwyseres kan geletterdheidsgeleenthede in die skryfhoekie skep waar die kleuter 

onder andere illustrasies kan maak wat verband hou met die boek wat voorgelees is. Die 

kleuter kan self of met behulp van die onderwyser se ondersteuning skriftelike 

kommentaar lewer oor die illustrasies. Die kleuter kan self 'n buiteblad vir die storieboek 

ontwerp. Die storie kan deur die kleuter gedramatiseer word deur bepaalde karakters uit 

klei te modelleer. 
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Na aanleiding van hierdie genoemde aktiwiteite, word deelname bewerkstellig en word 

die kleuter deel van die gebeure, verloop, probleemoplossings en integrasie daarvan 

binne sy eie wereld. 

Tydens ondersteuning rig die volwassene die kleuter se deelname deur te reageer op 

vrae, opsommende opmerkings te maak en kommentaar te lewer namate die meelewing 

van die kleuter toeneem. Die volwassene se aandeel in die emosionele en kognitiewe 

belewenisse dra onder andere dus by tot die normatiewe aktualisering van die kleuter wat 

tot selfaktualisering kom. 

Pflaum (1986:129) doen aan die hand <lat die volgende riglyne tydens vo9rlees gevolg 

word. Hierdie riglyne verskaf 'n struktuur vir die volwassene tydens die voorlesing en 

bevorder verder informele geletterdheidsgereedmaking aangesien die kleuter aan verskeie 

vaardighede blootgestel word wat ingeoefen word. Die riglyne is soos volg (Pflaum 

1986:129): 

• begrippe en woordeskat: Selekteer begrippe uit die leesstuk en maak seker dat die 

kleuter <lit verstaan. Verduidelikings moet spesifiek wees. Begripsverfyning en -uit

breiding word hierna bewerkstellig deur "steierwerk'' waar die volwassene die kleuter 

se denke begelei deur vrae te stel wat afleiding of gedetailleerde beskrywings verg; 

• antisipasie: Die voorlesing word onderbreek en daar word van die kleuter verwag 

om te antisipeer; 

• onthou: Die volwassene moet die kleuter herinner aan wat reeds gelees is. Die 

kleuter word aangemoedig om die inhoud van die storie te onthou en ook ander 

verhale in herinnering te roep; 

• ditferensieer skrif en prente: Die kleuter se aandag moet op die inligting wat uit die 

illustrasies verkry is, gevestig word. Die kleuter moet leer <lat die illustrasies se 

betekenis in die teks vervat word; 

• praat oor skrif: Die naam van die hoofkarakter asook bekende woorde word aan die 

kleuter uitgewys. Die kleuter kan gevra word om die bepaalde woorde tussen ander 

woorde te herken. Die kleuter se aandag word op langer en korter woorde gevestig, 

asook op woorde wat min of meer dieselfde voorkoms het. Wit spasies tussen 
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woorde word aan die kleuter uitgewys en verduidylik. Hoofletters en punktuasie 

word uitgewys en bespreek; 

• gesels oor lees: Die titel van die storie word aan die kleuter gewys. Die aanvang van 

die storie en die teks word aan die kleuter getoon. Die kleuter kan die volwassene se 

vinger volg of met sy vinger wys en maak of hy lees. Die kleuter leer om om te blaai 

aan die einde van 'n bladsy en waar die einde van die storie is; 

• seltkorreksie: Die volwassene lees soms "verkeerd" en gee die kleuter die 

geleentheid om die fout te identifiseer. Selfk:orreksie word deur die volwassene 

gedemonstreer; en 

• evalueer: Die voorlesing word met die kleuter informeel bespreek waarna 

"evaluering" spontaan plaasvind. 

Martin en Reutzel (1996: 166) sluit by Pflaum (1986: 129) aan deur op verdere riglyne te 

fokus: 

• aanleer van nuwe vaardighede: Tydens voorlesing leer en bemeester die kleuter 

nuwe vaardighede wat verband hou met geletterdheid. Hierdie vaardighede word 

ingeoefen en uitgebrei deur onder andere etikettering, bespreking, herhaling en 

identifisering; 

• nuut aangeleerde vaardighede word informeel by bestaande vaardighede 

geinkorporeer: Die volwassene rig die voorlees-aktiwiteit sodat die kleuter 

bestaande vaardighede kan inoefen en nuut aangeleerde vaardighede daarby integreer; 

• woordeskat en taaluitbreiding: Die volwassene bespreek bepaalde woorde en 

begrippe met die kind voordat voorlesing 'n aanvang neem. Woordeskatuitbreiding 

en begripsverheldering vind plaas. Die volwassene maak spesifiek voorsiening vir 

die inoefening van metataalbegrippe; 

• probleemoplossingstrategiee: Die volwassene begelei die kleuter om bepaalde 

probleemoplossingstrategiee aan te leer en te bemeester. Die kleuter kry die 

geleentheid om afleidings en gevolgtrekkings te maak; 

• antisipasie: Die volwassene verskaf voldoende geleentheid vir die kleuter om te 

antisipeer tydens die voorlees van die storie; 
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• herhaling: Die volwassene selekteer veral leesmateriaal waarin die herhaling van 

begrippe en woorde voorkom. Dit lei daartoe dat die kleuter hierdie vaardighede 

verfyn en bemeester; 

• prosodie (versleer): Leesmateriaal wat ryk is aan versleer kan die kleuter se 

bemeestering van asook 'n liefde vir prosodie ontwikkel; en 

• gesprekvoering: Dit is noodsaaklik dat die voorlees voorafgegaan word deur 

boekorientasie. 

Schwartz (1988:80) beklemtoon die waarde van voorlees deur die volgende riglyne te 

verskaf: 

• die kind moet die geleentheid kry om met 'n storieboek te speel. Sodoende leer die 

kind hoe om 'n boek te hanteer, vas te hou, bladsye om te blaai en na die illustrasies 

te kyk; 

• die kind raak bekend met die eienskappe van die boek. Die kind leer dat 'n boek van 

voor na agter gelees word terwyl daar na die teks op die bladsy gekyk word; 

• die kind leer dat taal in skrif omgesit word, gelees kan word en 'n bepaalde 

direksionaliteit het; en 

• die kind leer dat skrif'n boodskap oordra. 

Die doelwit van voorlees is om vir die kind 'n begrip te gee van wat lees is en horn te 

motiveer om self te leer lees. Die klem val dus op die skep van 'n atmosfeer waar die 

kind bewus word daarvan dat skrif 'n kommunikatiewe funksie het en waardevol is 

(Kriegler 1990: 131). 

Hall (1987:32) en Pflaum (1986:61) noem die volgende konsepte wat die kind tydens 

voorlees aanleer: 

• lees is rekonstruksie van betekenis - die kommunikatiewe funksie van skrif word 

hierin weerspieel; 

• spesifieke letters, klanke en woorde is nie die enigste fokus nie; 

• die leesproses is 'n aktiewe proses en nie 'n passiewe proses van vrae beantwoord 

me; 



141 

• vlot lees is belangriker as woord -vir -woordakkuraatheid; en 

• begrip word vergemaklik deur te antisipeer vanuit bepaalde voorkennis en konteks. 

Cox (1994:240) ondersteun bogemelde skrywers se siening en beklemtoon dat kleuters 

wat 'n voorliefde vrr voorlees ontwikkel en bekend ts met boeke, 

geletterdheidsvaardighede vinnig bemeester. Voorts bemeester die kleuter onder andere 

die volgende vaardighede: 

• hul beskik oor 'n bree raamwerk van agtergrond- en wereldkennis; 

• die kleuter het kennis van skrif en inligtingSt:rukture wat hul verkry en intemaliseer 

deur die voorlesing van verkeie leesmateriale; 

• die kleuter is self aktief betrokke by die geletterdheidsproses en eksploreer 

voortdurend geletterdheidstrukture; en 

• die kleuter ontwikkel 'n eie skrif- en tekssisteem, wat hierargies verloop, soos wat hy 

betrokke raak by geletterdheidsaktitiweite. 

Morrow (1997: 135) sluit by bogenoemde skrywers aan en toon die waarde van voorlees 

deurte se: 

• voorlees bevorder die kleuter se verwerwmg van lees- en skryfvaardighede. 

Begripsstrategiee asook taal- en sintaktiese strukture word tydens voorlesing uitgebrei 

en vasgele; 

• verbreed die kleuter se algemene kennis en wakker die kind se belangstelling in 

boeke sowel as die skrifsisteem aan; 

• deur middel van voorlees leer die kind storiestruktuur en 'n storielyn aan; 

• die kleuter raak vertroud met bbeketaal; 

• die volwassene word tydens voorlees 'n rolmodel vir die kind waarmee hy kan 

identifiseer; 

• die kleuter beleef lees as sinvol en genotvol; en 

• kleuters wat blootgestel word aan voorleesgeleenthede ontwikkel 'n voorliefde vir 

lees en skryf en is geneig om hierdie vaardighede vinnig te bemeester. 
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Miles (1995:35) lig die volgende vaardighede uit wat die kleuter tydens voorlees 

bemeester: 

• die kleuter word in 'n geletterdheidserfenis ingelei deur middel van die voorlees van 

stories; 

• deur middel van voorlees raak die kleuter bekend met boeke; 

• die voorlees van stories brei woordeskat uit; 

• tydens voorlees ontwikkel die kleuter die vermoe om te antisipeer; 

• die kleuter ontwikkel 'n voorliefde vir rympatrone, ritme en taal; 

• die kleuter word aan 'n verskeidenheid van genres van skrifblootgestel; 

• deur middel van die voorlees van stories kom die kleuter tot die besef dat daar 'n 

korrelasie bestaan tussen gesproke en geskrewe taal; 

• deur die voorlees van stories aan die kleuter leer by die wereld om horn ken; en 

• die interaksie tussen die volwassene en kleuter is 'n warm en liefdevolle aktiwiteit. 

Deur die bemeestering van hierdie genoemde vaardighede ontwikkel die kleuter 'n 

voorliefde vir lees. Die kleuter geniet dit om sy gunsteling storie by herhaling aan te 

boor. Dit skep die geleentheid om vaardighede in te oefen soos antisipasie, repetisie, 

herhaling van woorde en aksies. Aangesien die kind redelik bekend is met taal en inhoud 

sal hy vanself lees. 

Die uitbeelding van geletterdheid deur middel van leesaktiwiteite kan met groot vrug in 

die kleuterskool plaasvind. Volgens Campbell (1996:25) moet die onderwyseres self 'n 

vergestalting van geletterdheid wees en in die verband se hy: "After all, how would 

children learn about the nature of reading and writing if they had never witnessed them 

taking place?" 

Die kleuter moet omring word met boeke en hy moet vrye toegang he om in hulle rond te 

blaai. Die klem is deurgaans op leesverwante aktiwiteite wat vir die kind uitdagend, 

interessant en genotvol is. Dit lei tot die volgende, volgens Schwartz (1988:84): 

• dit stimuleer die kleuter om kreatiewe probleemoplossingstrategiee te ontwikkel; 

• die kleuter word sensitief vir die klanke van taal; en 
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• dit stel die kleuter in staat om sy kennis van taal in skrif om te sit. 

Voorlees is hoogs interaktief Die hulpverlener se rol is deurgaans begeleidend. Die 

beginpunt is altyd die kind se eie ervaringswereld. Die volwassene kan ook spesifieke 

ervaringsgeleenthede skep wat die gesprek- en leesaktiwiteite op dreef bring (Schwartz 

1988:83). 

Volgens Kriegler (1990: 133) het die hulpverlener die volgende verantwoordelikhede: 

• toon opregte belangstelling en respek vir die kind se benadering en idees - die 

vetrekpunt is altyd die voorkennis van die kind; 

• die kind moet toegelaat word om self sy boeke te kies wat hy wil lees; 

• gebruik slegs sinvolle materiaal en vermy kunsmatigheid en lewensvreemdheid; 

• verduidelik en beklemtoon spesifieke vaardighede binne hul bepaalde konteks; en 

• benut elke geleentheid vir insidentele lees, skryf en gesels. Skep geleenthede vir 

spesiale oefen- en leergeleenthede. 

Morrow (1997:138) sluit hierby aan en voel <lat die volwassene as hulpverlener die 

volgende funksies vervul tydens voorlesing: 

• aanmoediging om te respondeer op vrae en uitdagings; 

• die volwassene modelleer 'n respons (steierwerk) wanneer die kleuter nie in staat is 

om self 'n bydrae te lewer nie; 

• die volwassene moedig die kleuter aan om 'n bydrae te lewer deur motivering en 

positiewe terugvoer aan die kleuter; en 

• die volwassene beantwoord vrae wat deur die kleuter gestel word. 

Stories kan op band opgeneem word en versies, liedjies en rympies, prenteboeke met of 

sonder woorde, prente wat die kind self teken en wat 'n storie vertel asook eie 

verhaaltjies, het 'n plek in die voorleesaktiwiteit. Die belangrikste doelwit tydens 

voorlees is dus om vir die kleuter 'n begrip te gee van wat lees is en om horn te motiveer 

om self te lees ter bevordering van sy eie geletterdheidsontwikkeling. Die klem val op 
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die skep van 'n atmosfeer waar die kind bewus kan word van die waarde van lees en die 

kommunikatiewe funksie van skrif 

Die vaardigheid om rymwoorde- en patrone te bemeester, is 'n goeie voorspeller vir 

latere leessukses. V ervolgens sal rymwoorde as bydraende faktor tot informele 

geletterheidsontwikkeling bespreek word. 

3.6.3 Rymwoorde 

Rymwoorde kan omskryf word as woorde wat met mekaar rym en waarvan die 

eindklanke van die woorde dieselfde klink. Alliterasie verskil van rymwoorde aangesien 

dit by alliterasie gaan om die begin of aanvangsklank wat ooreenstemmend is. 

Navorsing wat deur Chukovsky (in Goswani & Bryant 1990:28) onderneem is, het 

aangetoon dat kleuters reeds vanaf 'n vroee ouderdom deur rymwoorde asook alliterasie 

beindruk word. Kleuters maak heel dikwels van rymwoode en alliterasie in taalspeletjies 

en rympies gebruik. Chukovsky (in Goswani et al 1990:29) het 'n studie onderneem en 

tot die gevolgtrekking gekom dat kleuters vanaf 'n vroee ouderdom reeds hierdie 

vaardighede bemeester. Die volgende rympie is deur 'n twee jaar en vyf maande oue 

dogtertjie gemaak: 

Ilk-silk-tilk 

I eat kasha with milk. 

Ilks-silks-tilks 

I eat kashas with milks. 

Hierdie kleuter was so beindruk met rympatrone dat sy onsinnige rymwoorde aangewend 

het om 'n bepaalde rympatroon te skep. Goswani et al (1990:23) sluit hierby aan en 

noem dat deur sistematiese navorsing bewys gelewer is dat kleuters rympatrone kan 

vasstel lank reeds voordat hulle kan lees. Die skrywer (Goswani 1990:24) verwys na die 

werk van Lenel en Cantor wat 'n studie onderneem het met vierjarige voorskoolse 
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kleuters wat nog nie leesvaardig was nie. 'n Bepaalde woord "peer'' is aan die kleuter 

voorgelees. Hierna is nog twee woorde 'beer'' en '~lag'' voorgelees. Die kleuter moes 

aandui watter van laasgenoemde twee woorde met die eerste woord rym. Die kleuters 

kon hierdie take behartig en het tellings bo hul chronologiese ouderdom behaal. 

Bryant et al (1985:57) ondersteun bogenoemde navorsing deur 'n navorsingsprojek wat 

deur hulle onderneem is. Die navorsers het vierhonderd kleuters, tussen die ouderdom 

van vier en vyf jaar, by hul studie betrek. Die navorsingsprojek het hoofsaaklik op rym 

en alliterasievaardighede van die kleuters gekonsentreer en is oor ~n tydperk van vier jaar 

gelmplementeer. Vier woorde is aan die kleuter voorgehou, waarvan een woord se 

rympatroon nie 'n ooreenstemming met die ander getoon het nie. Die kleuter moet die 

bepaalde woord identifiseer wat nie 'n rymooreenkoms getoon het nie. Die navorsers het 

na die implementering van hierdie navorsingsprojek tot die gevolgtrekking gekom dat 

kleuters wel oor die vaardighede beskik om rympatrone te identifiseer. 

Goswani et al (1990:22) meen voorts dat indien die kleuter rympatrone kan identifiseer, 

hy 'n bewussyn ontwikkel dat woorde met dieselfde eindklanke ooreenstemmende 

rympatrone toon en dat 'n woord soos "mat" en "k:at" nie slegs rym nie, maar dat hul 'n 

ortografiese eenheid "-af' deel. Sodoende kan die kleuter of kind vervolgens 'n woord, 

wat hy nog nie voorheen gesien het nie, deur middel van analogie van ander bek:ende 

woorde herken. Hy sal dus heelwaarskynlik in staat wees om die woord "droom" te lees 

omdat hy voorheen die woord "boom" gelees het. 

Webster et al (1996:15) meen dat ten spyte van sosiale agtergrond, geheue en 

intelligensie die bemeestering van rymvaardighede 'n goeie voorspeller vir latere lees- en 

spelsukses is. Indien kleuters onderrig in rym en alliterasie ontvang, verbeter hul 

leesvaardighede. Die navorser voer aan dat swak lesers wat oor beperkte 

rymvaardighede beskik, se leesvaardighede geen korrelasie met hul chronologiese 

ouderdom toon nie. Webster plaas 'n hoe premie op die vooclees van rympies en gedigte 

asook die speel van woord- en taalspeletjies gedurende die voorskoolse jare. Aangesien 

die verwerwing van rym- en fonologiese vaardighede essensieel vrr 
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geletterdheidsontwikk:eling is, beveel Webster aan dat hierdie vaardighede eksplisiet in 

die voorskoolse jare aangeleer en onderrig word. 

Weinberger (1996:5) ondersteun bogenoemde benadering en beklemtoon dat rym

bewussyn 'n invloed op latere leessukses en skolastiese vordering het. Daar bestaan 'n 

definitiewe verband tussen die aanleer van rympies en versies en latere leessukses. 

Miller (1996:16) ondersteun Weinberger deur te se: ''It has been found that young 

children who are aware of rhyme and alliteration, subsequently tend to be successful at 

reading." Die skrywer bevestig voorts dat kinders wat stadige vordering in lees toon, 

dikwels probleme met rym en alliterasie ondervind, omdat hulle dit moeilik vind om 

rympatrone te identifiseer en rymwoorde te vorm. 

Verskeie skrywers (Webster et al 1996; Miller 1996; Bryant et al 1985; Weinberger1996; 

Goswani et al 1990) beklemtoon die waarde van rympies en liedjies vir die bemeestering 

van rym- en alliterasievaardighede tydens die geletterdheids-gereedmakingsproses. 

Die International Reading Association and the National Association for the Education of 

Young Children verslae (1998:34) doen aan die hand dat kleuters blootgestel moet word 

aan rympies, taalbewussynspeletjies en ritmiese aktiwiteite om rymvaardighede asook 'n 

fonologiese bewussyn te ontwikk:el. Die kleuter moet voorts blootgestel word aan 

saamleesgeleenthede waardeur die kleuter die assosiasie tussen skrifsimbole en klank 

visueel en ouditiefkan inoefen. 

Bryant et al (1985:67) het reeds 'n paar jaar gelede 'n aanbeveling in hierdie verband 

gemaak: "Our recommendation then is very simple. Make sure that children have every 

possible experience with nursery rhymes, and verses and word-games in the years before 

they go to school. Do everything possible to show them how the words which they speak 

and hear can be broken up into syllables and small sound segments". 

Die rol van die ouer in terme van die voorlees en inoefening van rympies, liedjies en 

tongknopers kan nie oorbeklemtoon word nie (Miller 1996: 16). Weinberger (1996:6) 
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beklemtoon die waarde van herhaling van rympies, veral tuis, wat uiteindelik 'n kleuter 

se geletterdheidsontwikkeling en latere leesontwikkeling positief beinvloed: "Rhyme and 

phonological awareness needs to be fostered in children", (Weinberger 1996:6), 

aangesien dit hoogs bevorderlik vir leesontwikkeling is. 

Dit is dus noodsaaklik dat ouers oor die waarde van bogenoemde aktiwiteite ingelig 

word. Die onderwyser kan ouers informeel oplei om hierdie aktiwiteite tuis aan die 

kleuter voor te hou. Die voorlees van rympies neem gewoonlik nie veel tyd in beslag nie 

en die kleuters geniet dit terdee. 

Die navorser ondersteun die benadering dat kleuters voorskools bewustelik rymsensitief 

gemaak behoort te word. Die voorskoolse program moet voorsiening maak vir die 

onderrig en aanleer van rym- en alliterasievaardighede. Die onderwyser behoort daagliks 

aan kleuters rympies voor te lees. Kleuters moet ook die geleentheid kry om hierdie 

rympies aan te leer. Geleenthede behoort voorts geskep te word waar die kleuter self ook 

rympies en rympatrone skep. Hierdie rympies, tesame met 'n illustrasie deur die kleuter, 

kan in 'n rympieboek neergeskryf word. Die kleuter, as outeur van die rympie, se naam 

asook die datum kan aangebring word. Die opvoeder moet hier egter effektiewe 

differensiasie toepas, aangesien die kleuter rymvaardigheid op verskillende vlakke sal 

bemeester en toepas. 

Die navorser het in haar eie bemoeienis met kinders wat leesprobleme ondervind tot die 

gevolgtrekking gek:om dat weinig van hulle in staat is om rymwoorde te vorm en 

rympatrone te identifiseer. Sy beveel aan dat rympatrone op ouditiewe, visuele en 

kinestetiese wyse aan die kleuter voorgehou word, en sodoende in die ontluikende 

geletterdheidsbehoeftes van die kleuter te voorsien wat by sy unieke leerstyl aanpas. Die 

rymwoorde kan visueel, skriftelik tesame met 'n illustrasie aan die kleuter gedemonstreer 

word. Die onderwyser kan ook bandopnames wat rymaktiwiteite bevat, met 

gepaardgaande werksvelle, in die biblioteek- of leeshoekie tot die kleuter se beskikking 

stel. 
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Die waarde van rymwoorde en rymvaardighede kan dus nie oorbeklemtoon word nie en 

is onontbeerlik in die geletterdheidsontwikkeling van die voorskoolse kind en dwf nie 

nagelaat te word nie. Aansluitend hierby is die waarde van fonologiese bewustheid, as 

bydraende faktor tot geletterdheidsontwikkeling, wat vervolgens bespreek sal word. 

3.6.4 Fonologiese bewustheid 

Fonologiese bewussyn verwys na die vermoe om op die klankstruktuur van gesproke taal 

te reageer. Lazo et al (1997:87) en Reiner (1998:70) sluit hierby aan deur 

foneembewussyn te omskryf as die bewussyn van klanke in 'n taal. Demont en Crombert 

(1996:315) definieer fonologiese bewussyn as die vermoe om woorde in elemente wat 

betekenisloos is, maar we/ saamgevoeg kan word, te kan segmenteer. Om te kan lees, 

moet die kind besef dat daar 'n ooreenkoms tussen die visuele grafeem en ouditiewe 

foneem is. 

Morrow (1997:243) sluit by bogenoemde skrywers aan en omskryf foneembewussyn as 

bewus wees dat woorde uit 'n opeenvolging van gesproke klanke bestaan. 

Volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1988:226) is "fonologie" die 

studie van foneme en onderskeidende klankkenmerke; studie van spraakklanke as 

funksionele elemente in die taal; studie van die reels van die klankgebied: Die fonologie 

bestudeer klanke nie as losstaande eenhede nie, maar as dee/ van 'n sisteem. 

Ehri (1995:356) definieer "foneembewussyn" as 'n sambreelterm wat dui op die vermoe 

om die klankstroktuur van die gesproke woord bewustelik te analiseer en te manipuleer. 

Dit sluit onder andere die verdeling van 'n woord in sy samestellende klanke, die 

samevoeging van afsonderlik-geartikuleerde klanke om woorde te vorm, en die weglating 

of vervanging van klanke in woorde in. Foneembewussyn kan dus omskryf word as die 

bewussyn dat woorde uit klanke saamgestel is. 



149 

'n Verskeidenheid studies bevestig die waarde van fonologiese bewustheid tydens lees

en geletterdheidsontwikkeling. ;Muter, Hulme, Snowling en Taylor (1998:3) het bevind 

<lat ' die bemeestering van fonologiese vaardighede op 'n vroee ouderdom latere 

leessukses bevoordeel. Hierdie navorsers is van mening dat 'n fonologiese bewussyn 

reeds vanaf 'n vroee ouderdom by die kleuter aangekweek kan word. Die voorskoolse 

kurrikulum moet veral voorsiening maak vir die onderrig van fonologiese vaardighede. 

Volgens Hohnen en Stevenson (1999:590) bestaan daar 'n verband tussen fonologiese 

bewussyn en geletterdheidsontwikkeling. Aangesien daar 'n direkte korrelasie tussen 

hierdie vaardighede is, is <lit noodsaaklik <lat die kleuter blootgestel word aan fonologiese 

aktiwiteite wat 'n fonologiese bewussyn sal bevorder. Hohnen et al (1999:590) 

ondersteun studies ondemeem deur Bryant et al (1985), wat die verband tussen 

leessukses en foneembewussyn aangedui het. 

Demont et al (1996:315) meen <lat 'n fonologiese bewussyn 'n voorwaarde vir leessukses 

is. Die leser moet fonologiese vaardighede aanleer wat horn in staat stel om die gesproke 

woord in toepaslike fonologiese segmente te kan opbreek. Die kleuter moet dus tydens 

geletterdheidsgereedmaking, bewus gemaak word van die fonologiese struktuur van taal. 

Hierdie navmser bevestig <lat 'n fonologiese bewussyn en die leer- leesproses deurlopend 

in interaksie is. Die ontwikkeling van 'n fonologiese bewussyn dra by tot leer lees. 

Demont ondersteun voorts die navorsing wat deur Bryant et al (1985), asook die van 

Goswani et al (1990) ondemeem is, en wat daarop dui dat die vermoe om woorde te 

analiseer in hul fonemiese segmente en om oor voldoende fonologiese strategiee en 

vaardighede te beskik, 'n beduidende rol in latere leesprestasie speel 

Lazo et al (1997:87) beklemtoon die waarde van 'n studie wat deur Rego met swak lesers 

ondemeem is. Hierdie navorser het tot die gevolgtrekking gekom dat hierdie lesers 

leesfoute begaan wat toegeskryfkan word aan 'n beperkte fonologiese bewussyn. Voorts 

het hierdie groep lesers spelfoute begaan wat in terme van fonologiese tekorte verklaar 

kan word. Die navorser het tot die slotsom gekom <lat swak lesers en spellers oor 

onvoldoende fonologiese strategiee en vaardighede beskik, wat hulle nie in staat stel om 
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lees- en spelsukses te behaal nie. Vaardige lesers daarenteen beskik wel oor bovermelde 

vaardighede. 

Reiner (1998:72) beweer dat die ontwikkeling van foneembewussyn deur middel van 

foneemonderrig in die voorskoolse kurrikulum ingebou behoort te word, aangesien die 

vermoe om foneme te kan onderskei 'n goeie voorloper vir latere leessukses is. Hierdie 

navorser het voorsiening gemaak vir foneembewussynonderrig in haar daaglikse program 

en die kleuters se vordering op 'n maandelikse basis aangeteken. Die kleuters se 

belangstelling, ingesteldheid en entoesiasme rondom storieboeke het drasties verbeter in 

hierdie tydperk. Vier-en-twintig kleuters het foneembewussynonderrig vir een jaar 

ontvang en die resultate was soos volg: 

• een kleuter het prentjies geteken en aangewend as skrif; 

• vier kleuters kon letters skryf; 

• een kleuter het woorde gekopieer; 

• drie kleuters was in staat om woorde uit hul geheue neer te skryf; 

• agt kleuters het woorde probeer saamstel en skryf deur letters saam te voeg; 

• twee kleuters kon frases skryf; en 

• vyf kleuters was in staat om eenvoudige sinne te skryf 

Die navorser meen dat die kleuter nie noodwendig bogemelde prestasies hoef te behaal 

nie, maar <lat 'n foneembewussyn wel ontwikkel moet word aangesien dit 'n onmisbare 

grondslag vorm vir latere lees- en spelsukses. Die navorser is oortuig daarvan dat, indien 

bogemelde navorsingsresultate in oenskou geneem word, die waarde van fonologiese 

bewussyn- en vaardighede nie bevraagteken kan word nie. Dit is egter ontstellend <lat die 

huidige skoolgereedmakingsprogram weinig voorsiening vir die ontwikkeling van 'n 

foneembewussyn maak. Die kurrikulum moet dus dienooreenkomstig aangepas word om 

voorsiening te maak vir foneembewussyn wat uiteraard 'n direkte invloed op leessukses 

het. In die verband beklemtoon Morrow (1997:243) die waarde van foneembewussyn as 

bydraende faktor tot latere leessukses en meen dat die kleuter voortdurend blootgestel 

moet word aan foneemopdragte en gepaardgaande aktiwiteite. 
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Reiner (1998:71) en Demont et al (1996:318) sluit aan by Morrow en bevestig die waarde 

van 'n fonemiese bewussyn wat onder andere deur die volgende aktiwiteite ontwikkel 

kan word: 

• die beskikbaarheid van 'n verskeidenheid taalspeletjies; 

• voorlees van stories, rympies, poesie en liedjies; 

• . voorlees en saamleesgeleenthede met gepaardgaande aktiwiteite. Die navorser 

beklemtoon die waarde van foneemuitbreiding tydens voorleesgeleenthede deurdat 

die kleuters woorde uit die storie dramatiseer en die rol van 'n spesifieke woord speel 

ofaanneem; 

• los woordkaarte verskaf waarmee die kleuter woorde kan bou; 

• die kleuter kan gevra word om bepaalde woorde te selekteer vanuit 'n muurkaart met 

woordsakkies wat 'n aantal woorde bevat; en 

• die klasopvoeder kan sinne waarvan sekere woorde ontbreek verbaal aan die kleuter 

voorlees. Die kleuter se taak is om ontbrekende woorde te identifiseer en in te vul. 

Le Roux (1995:3) omskryf 'n "fonologiese bewussyn" as die vermoe om 'n klank- en 

taalsensiwiteit aan te kweek. Deur middel van 'n fonologiese bewussyn word 'n 

lewenslange positiewe leesingesteldheid gevorm. Morrow (1997:243) sluit aan by Le 

Roux en beide meen dat die kleuter se klanksensitiwiteit en uiteindelike foneembewussyn 

deur onder andere die volgende aktiwiteite bevorder kan word: 

• deur te luister na talle rympies, stories, gediggies en liedjies; 

• deur voorlees en "selflees" geleenthede tot drie keer per dag te organiseer; 

• deur sinvolle gesprekke met die kleuter en goeie taalmodelle te voorsien; en 

• deur die kleuter te omring met leesstof in alle vorme en op verskillende leesvlakke. 

Die navorser meen dat aanvangslees in graad 1 'n verlengstuk behoort te wees van die 

fonologiese kennis wat opgedoen word uit gedigte, stories, rympies en liedjies. Die 

aanvangsleesmateriaal is dus van besondere belang, aangesien die materiaal 'n natuurlike 

voortsetting behoort te wees van die kleuter se geletterdheidsontwikkeling. Die navorser 

beveel aan dat die aanvangsleesmateriaal dus hersien en aangepas sal word aangesien die 

meeste leesreekse oor verbeeldinglose en stereotipe inhoude en illustrasies beskik. 
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Daar behoort ook voorsiening vir fonologiese aktiwiteite gemaak: te word in die 

voorskoolse onderrigprogram. Hierdie aktiwiteite kan ingeskak:el word by die weeklikse 

tema wat behandel word. Die opvoeder kan die aktiwiteite aanpas en differensiasie 

toepas op grond van die kleuter se vlak: van foneembewussyn. 'n Bepaalde foneem kan 

geselekteer word en aktiwiteite kan rondom die foneem beplan word. Die volgende 

aktiwiteite, wat addisioneel tot die voorafgenoemde aktiwiteite is, kan toegepas word: 

• 'n storieboek word voorgelees waama die kleuter en die onderwyser bepaalde 

woorde, wat met 'n spesifieke aanvangsklank begin, selekteer en omkring; 

• bogenoemde geselekteerde woorde, tesame met 'n illustrasie uit 'n tydskrif, kan 

neergeskryf en geplak: word; 

• die kleuter kan aangemoedig word om artikels van die huis af skool toe te bring wat 

met 'n bepaalde foneem begin; 

• 'n lys van artikels wat by die weeklikse aktiwiteit inskak:el, en wat met die foneem 

begin, kan opgestel word; 

• 'n verskeidenheid stories en rympies kan voorgelees word waama die kleuter die 

foneem moet omkring; 

• liedjies, wat op 'n groot papier geskryf is, waarop die bepaalde foneem omkring is, 

kan gesing word; 

• die onderwyser en die kleuter kan rymwoorde maak; 

• die kleuters kan die foneem verf, teken of natrek; 

• 'n groot boek ''Ons eie letter-, klank- en woordeboek", kan deur die onderwyser en 

kleuters saamgestel word. Nuut aangeleerde foneme kan by bestaande foneme gevoeg 

word. Die kleuters kan prentjies in die boek teken, of prente uit 'n tydskrif knip en 

inplak:; 

• die onderwyser kan die spesifieke foneem omkring op die bak:-en-brou resep; 

• die kleuters kan verbaal woorde in klanke verdeel - byvoorbeeld "draad" 

(d-r-aa-d), "skreeu" (s-k-r-eeu), vinger (v-i-ng-e r); 

• die kleuter kan aan ouditiewe analise- en sintese-aktiwiteite blootgestel word: se die 

woord "meet", maar laat die eerste klank weg, of se die woord "klap", maar laat die 

laaste klank weg. Se die woord "hek'', maar sit 'n "I" in die plek van die eerste klank; 

en 
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• aktiwiteite waar die kleuter die ooreenkoms moet bepaal tussen die volgende woorde: 

pluk, plooi, plak en plus. 

Die ouers van die kleuter behoort aangemoedig te word om bepaalde fonologiese 

aktiwiteite tuis met die kleuter te doen. Die onderwyser kan die ouer ondersteun en lei in 

terme van bogenoemde aktiwiteite wat tuis informeel, tydens die voorlees van boeke, 

ingeoefen kan word. Die navorser beveel aan dat die ouer 'n observasierekord (Tabel 

3.4) van die kleuter opstel wat as motivering kan dien om die kleuter aan te moedig om 'n 

foneembewussyn te ontwikkel en in te oefen. Die ouer sal verder 'n beeld kry van die 

kleuter se vordering in terme van hierdie vaardigheid. Dit is egter noodsaaklik dat 

hierdie rekord aangepas word om sodoende alle onderliggende fonologiese vaardighede 

aan te spreek. Die fonologiese rekord kan as volg opgestel word: 

Tabel 3.2 Fonologiese Observasiebeeld 

Fonologiese Observasiebeeld 

Datum Titel van boek ldentifiseer bepaalde Analise- en Rymwoorde 

aanvangs- en eindklanke sintese-

in woorde aktiwiteite 

Benewens 'n fonologiese bewussyn is dit egter noodsaaklik dat die kleuter voorskools 

ook blootgestel word aan sintaktiese vaardighede om sodoende 'n sintaktiese bewussyn te 

ontwikkel. Die waarde van 'n sintaktiese bewussyn as bydraende faktor tot informele 

geletterdheidsontwikkeling, sal vervolgens ondersoek word. 

3.6.5 Sintaktiese bewussyn 
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"Sintaktiese bewussyn" kan gedefinieer word as die vermoe om op die inteme 

grammatikale struktuur van 'n sin te reageer (Lazo et al 1997:87). Die HAT omkryf 

sintak:sis as die leer van die sinsbou van woordgroepe in 'n sin; sin- of woordgroepleer 

(HAT 1988:968). 'n "Sintak:tiese bewussyn" verwys dus na die reels wat die wyse bepaal 

waarop woorde in 'n sin gekombineer word. Benewens foneem- of woordbewussyn, 

verg lees verder dat die leser bewus moet wees van die reels wat die funksie en 

kombinasie van woorde in sinne bepaal. 

Navorsing (Rego & Bryant 1993; Tunmer, Nesdale & Wright 1987) dui daarop dat 

kinders wat vanaf 'n vroee ouderdom bewus gemaak: word van sintak:se, meer geredelik 

lees- en spelsukses ervaar. Turner, Nesdale en Wright (in Demont et al 1996:316) het 'n 

verdere studie ondemeem en tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n korrelasie bestaan 

tussen sintak:tiese bewussyn en leesprestasie. Kinders wat oor 'n swak: sintak:tiese 

bewussyn beskik, bet definitiewe leesagterstande getoon. 'n Groep agt- en negejarige 

kinders wat leesprobleme ondervind, is vergelyk met 'n groep ses- en sewejarige 

susksesvolle lesers. Die swak: lesers het veral probleme met sintak:tiese bewussyn, meer 

spesifiek met sinskonstruksie en die voltooiing van sinne ondervind. Hierdie navorsers 

bet tot die gevolgtrekking gekom dat kinders wat probleme ondervind met sintak:se, 

moeilik die leesproses bemeester. 

Demont et al (1996:316) ondersteun bogenoemde uitspraak: en is van mening dat die kind 

veral staat maak: op sintak:tiese bewussyn tydens woordherkenning. Kinders kan hul 

sintak:tiese kennis gebruik om fonologiese analise van foute te verminder, veral tydens 

die lees van onbekende woorde of homofone. Die skrywer is van mening dat sintak:tiese 

bewussyn 'n bydrae tot lees lewer en wel op die volgende wyses: 

• sintak:tiese bewussyn verhoog die kind se dekoderingsvaardighede; en 

• vergemak:lik teksintegrasie, veral as dekodering foutief plaasgevind bet. 

Die beginnerleser bestee meeste van sy aandag aan die dekodering van woorde wat die 

mak:simale benutting van sintaktiese en semantiese leidrade bemoeilik (Kriegler 

1990:76). Kinders sien lees in die meeste gevalle as die dekodering of klank van letters 
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en woorde en is nie altyd bewus van die belangrike rol wat sintaktiese leidrade by die 

rekonstruk:sie van betekenis speel nie. Die kind moet dus sensitief gemaak word vir die 

sintaktiese strukture van die sin en sodoende kontekstuele leidrade effektief gebruik. 

Dit is dus belangrik dat die voorskoolse kind 'n sintaktiese bewussyn ontwikkel. Dit is 

duidelik dat sintaktiese bewussyn die kind uiteindelik in staat stel om suksesvol te lees en 

spel asook om effektief te dekodeer en te antisipeer. Verder brei 'n sintaktiese bewussyn 

begrip uit en word sinskonstruksie verfyn. Tydens informele geletterdheids-ontwikkeling 

moet die kleuter bewus gemaak word van en ook die geleentheid gegun word om 

sintaktiese vaardighede in te oefen. Die navorser meen dat die volwassene hierdie 

vaardighede kan inoefen deur die kind onder andere bloot te stel aan: 

• identifisering (nie noodwendig die herkenning nie) van letters, woorde en sinne; 

• woorde, tesame met illustrasies te herrangskik in 'n bepaalde volgorde om 'n sin te 

vorm; 

• sinne te voltooi met behulp van teks en illustrasies; 

• onvoltooide sinne verbaal te voltooi; 

• sinne verbaal te voltooi en uit te brei; en 

• tydens die voorlees van stories, waar herhaling binne die teks plaasvind, die kleuter 

vra om die frases te voltooi. Die volwassene kan as volg te werk gaan: ''Ek dink ek 

kan" te lees; en vervolgens, ''Ek dink ek ........ " en dan ''Ek dink ...... " en laastens 

''Ek ........ ". 

Sintaktiese bewussyn blyk dus noodsaaklik te wees vir sinvolle integrasie by uiteindelike 

lees. Vervolgens sal daar na leksikale bewussyn gekyk word. Indien die kleuter 'n 

leksikale bewussyn ontwikkel, blyk dit 'n besliste invloed op sy informele geletterdheids

ontwikkeling te he. 

3 .6.6 Leksikale bewussyn 

"Leksikale bewussyn" word gedefinieer as die woordeskat van 'n taal (HAT 1988:646). 

'n Woord se lengte word bepaal deur die aantal foneme wat teenwoordig is. Die 
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voorskoolse kind se begrip van wat 'n "woord" is, korreleer egter nie noodwendig met 

die van 'n geletterde persoon nie. Vier- en vyfjariges sien 'n "lang woord" as iets wat 

groot en lank is. Die woord "rivier" word byvoorbeeld gesien as 'n langer woord as 

"dogtertjie", omdat 'n rivier langer is as 'n dogtertjie (Goswani et al 1990:17). Kleuters 

assosieer selde die lengte van 'n gesproke woord met die aantal letters of klanke in die 

woord (Goswani et al 1990:18; Kriegler (1990:75) voer aan dat die rede hiervoor is dat 

gesproke taal vloeibaar is en dat woorde nie akoesties deur spasies van mekaar geskei kan 

wordnie. 

Die bewussyn van voorspelbare foneempatrone waaruit woorde bestaan, is belangrik. 

Om vlot te kan lees, kan die kind nie slegs konsentreer op letter-klankkombinasies nie, 

maar moet hy ook daarvan kennis dra dat woorde op grond van foneemreekse 

gesegmenteer en geklassifiseer kan word. Die wyse waarop vokale met mekaar en met 

konsonante kombineer, is voorspelbaar en reelmatig. So ook is die verskyning van voor

en agtervoegsels reelmatig en voorspelbaar en kan dit woordherkenning vergemaklik 

(Kriegler 1990:75). 

Die navorser is egter van mening dat dit nie noodsaaklik is dat die voorskoolse kleuter 

van die spelreels bewus hoef te wees nie, maar wel 'n bewussyn ontwikkel van hoe 

woorde "aan mekaar pas". Die bemeestering van hierdie vaardigheid sal beslis 'n groot 

bydrae lewer tot die geletterdheidsontwikkeling van die kleuter en dit is derhalwe 

noodsaaklik dat die voorskoolse onderrigprogram voorsiening moet maak vir die aanleer 

van die vaardigheid. Wat hierdie aspek betref kan die volgende aktiwiteite aan die 

kleuter voorgehou word: 

• die kleuter moet in staat wees om die begrip "woord" te definieer; 

• individuele letters word aan die kleuter voorgehou waarmee hy woorde kan saamstel. 

(Hierdie woorde hoef nie noodwendig konvensionele woorde te wees nie ); 

• woorde word verbatim asook met individuele letters saamgestel met 'n spesifieke 

aanvangs- of eindklank; 

• die kleuter word die geleentheid gegun om met letters beide lang en kort woorde 

saam te stel. Hierdie woorde kan deur horn gekopieer en gelllustreer word om horn 
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sodoende bewus te maak van die lengte asook die aantal letters en klanke waaruit die 

woord bestaan; 

• onderskeid word getref tussen woorde soos "boom", "te-'', "-ig" en aangedui watter 

een werklik 'n woord is; en 

• samestellings word in hul onderskeie saamgestelde woorde verdeel. 

Dit is egter noodsaaklik dat die kleuter 'n meta-taalwoordeskat in sy voorskoolse jare 

ontwikkel. Vervolgens sal meta-taalwoordeskat, as verdere bydraende faktor tot 

informele geletterdheidsgereedmaking, onder die loep geneem word. 

3.6.7 Meta-taalwoordeskat 

"Meta-taalwoordeskat" kan omskryf word as die vermoe om bepaalde skrifsimbole te 

identiftseer en te manipuleer (Kriegler 1990:76). Om uiteindelik te kan l((es en geletterd 

te wees, is dit nodig dat die kleuter 'n bewussyn ontwikkel om 'n ''woord", "sin", 

"letter'', "klank", "nommer'', "leestekens" en "skrif' te identifiseer. Voorts moet die 

kleuter oor die nodige kennis beskik rondom die funksie van elk van bogenoemde 

elemente. Dit moet beklemtoon word dat dit noodsaaklik is dat die kleuter blootgestel 

word aan meta-taalwoordeskat wat uiteindelik die ontwikkeling van taal- en 

denkbewussyn moontlik maak. 

Elke voorskoolse klaskamer behoort voorsiening te maak vir meta

taalwoordeskataktiwiteite. Die genoemde elemente moet visueel aan die kleuter 

gedemonstreer word. Ak:tiwiteite wat meta-taalwoordeskat insluit, kan tot die beskikking 

van die kleuter gestel word. Die kleuter kan voorts hierdie vaardighede in die lees-, 

fantasie- en skryfhoekie informeel inoefen. 

Tydens informele geletterdheidsontwikkeling tuis, kan die ouer gedurende die voorlees 

van stories en rympies en die daarmee gepaardgaande geletterdheidsaktiwiteite, hierdie 

vaardighede en begrippe informeel aan die kleuter oordra en inskerp. 
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Dit is dus duidelik uit die voorafgaande bespreking dat daar sekere basiese vaardighede 

is, wat noodsaaklik en onderliggend aan die suksesvolle geletterdheidsontwikkeling van 

die kleuter is. Hierdie vaardighede vonn die fondament vir die kleuter om uiteindelik 'n 

suksesvolle, geletterde persoon te word en ten volle tot selfaktualisering te kan kom. Die 

waarde van hierdie vaardighede kan dus nie oorbeklemtoon word nie en die navorser sluit 

hierdie bespreking af deur haar kommer uit te spreek dat die voorskoolse 

onderrigprogram tans weinig voorsiening maak vir die informele aanleer en bemeestering 

van hierdie vaardighede. Sy is voorts van mening dat indien die onderrig van hierdie 

vaardighede reeds voorskools aandag geniet, heelwat Jeer, emosionele en 

gedragsprobleme uitgeskakel kan word. 

Vervolgens sal daar na die rol van die kleuterskool gekyk word en die wyse waarop die 

kleuterskool 'n bydrae kan lewer tot die geletterdheidsontwikkeling van die kleuter. Daar 

sal onder andere op die kurrikuluminhoud, goed ingerigte geletterdheidsklaskamers en 

die rol van die volwassenes as rolspelers gefokus word. 

3. 7 DIE ROL VAN KLEUTERSKOLE IN DIE GELETTERDHEIDSONT

WIKKELING VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 

3. 7. I Inleiding 

Dit is reeds bekend dat kleuters wat in 'n geletterdheidsomgewing grootword, op 'n vroee 

ouderdom informeel begin lees en skryf(The Reading Teacher 1996:822). Lank voordat 

kinders met fonnele onderrig begin, lees hulle reeds skrif op advertensieborde, 

huishoudelike produkte, padaanwysings asook skrif op televisie. Die kleuter neem ook 

waar dat sy familielede skrif gebruik om bepaalde aktiwiteite uit te voer. Geskrewe taal 

word in daaglikse aktiwiteite soos die opstel van inkopielyste, kos- en tuinmaak, 

interpersoonlike verhoudings, vir werk en vir vennaak gebruik. 

Kleuters beskik oor storie- en prenteboeke, alfabet- en nommerboeke wat hulle graag 

lees. Hulle geniet dit meestal om te skryf en te teken. Deur middel van hierdie 
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aktiwiteite leer die kleuter die funk:sie en struktuur van geskrewe taal en is dit 'n uiters 

belangrike tydperk in die kleuter se lewe om horn geletterd te maak. Die kleuterskool 

kan dus ryklik in die ontwikkelende geletterdheidsbehoeftes van die kleuter voorsien soos 

hierna sal blyk. 

The Reading Teacher (1996:823) wys daarop dat kleuterskole, dagsorgsentrums, 

kindertuine asook ouers voorsiening moet maak vir geletterdheidsontwikkeling van die 

kind. Sodoende kan 'n positiewe ingesteldheid by jong kinders ontwikkel word wat 

uiteindelik sal lei tot effektiewe lesers en skrywers. 

Fuller, Dellagnelo, Strath, Bastos, Maia, De Matos, Portela en Vieira (1999:2) sluit 

hierby aan deur drie fasette wat voorskoolse geletterdheidsvaardighede bevorder, te 

noem. Die navorser meen dat hierdie fasette as beleid beskou moet word, waaraan elke 

voorskoolse intstansie moet voldoen om die kwaliteit van onderrig en spesifiek 

geletterdheidsontwikkeling, te bevorder. Die fasette ofbeleid is soos volg: 

• die kleuterskool moet oor 'n goeie infrastruktuur beskik; 

• die personeel moet oor voldoende kwalifikasies asook die nodige ervaring beskik; en 

• 'n bepaalde beleid of kurrikulum wat pedagogiese groei bevorder, moet binne die 

klaskamer gevolg word. 

Die Start Right-verslag (in Miller 1994:95) noem drie faktore wat die kwaliteit van 

kleuteronderwys bevorder. Hierdie faktore is: 

• die kurrikulum; 

• fisiese struktuur of uitleg van die klaskamer; en 

• volwassenes. 

Hierdie genoemde drie faktore vervul so 'n belangrike rol in die verbetering van kwaliteit 

kleuteronderwys dat dit beslis 'n volledige ondersoek vereis wat vervolgens bespreek 

word. 

• Die kurrikulum 
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Hierdie ~enoemde drie faktore vervul so 'n belangrike rol in die verbetering van kwaliteit 

kleuteronderwys dat dit beslis 'n volledige ondersoek vereis wat vervolgens bespreek 

word. 

• Die kurrikulum 

'n Kurrikulum kan omskryf word as die leerplan wat 'n instansie of organisasie volg om 

leerinhoude aan 'n individu te onderrig en te kommunikeer. Volgens Miller (1996:95) 

behoort taal en geletterdheid die basis van die voorskoolse kurrikulum te vorm. 'n Kind 

se luister-, praat-, denk- en leesvaardighede ontwikkel nie los en afsonderlik van taal nie. 

Morrow (1997:3) sluit hierby aan en beklemtoon dat die kurrikulum voorsiening behoort 

te maak vir taaloqderrig asook vir die aanleer en uitbreiding van skryf-, luister- en 

leesvaardighede. Navorsers soos Morrow, Tracey, Woo en Presley (1999:463) 

ondersteun die genoemde benadering en is van mening dat die kurrikulum veral lees-, 

skryf-, luister-, praat- en spelvaardighede moet insluit en dat die kleuter hieraan 

blootgestel behoort te word. Dit is dus noodsaaklik dat hierdie vaardighede binne die 

kurrikulum aangespreek word en dat die kleuter voortdurend blootgestel word aan 

aktiwiteite wat sal lei tot die ontwikkeling van bogemelde aangeleenthede. Die navorser 

meen dat hi er die proses terself dertyd die selfaktualiseringsproses van die voorskoolse 

kind bevorder. 

Webster et al (1996:3) is van mening dat geletterdheidsontwikkeling die totale 

kurrikulum omsluit. Die onderwyser het dus 'n omvattende taak en is verantwoordelik 

daarvoor om geletterdheidsaktiwiteite in die kurrikulum m te sluit en 

geletterdheidsontwikkeling aan te moedig deur die voorbeeld wat hy stel. V oorts moet 

die onderwyser differensiasie toepas en die nodige intervensie doen indien die kind geen 

vordering toon nie. 

Die wyse waarop die kurrikulum dus saamgestel word, moet te alle tye voorsiening maak 

vir geletterdheid. In Suid-Afrika is die kurrikulum wat tans in die aanvangsonderrigfase 

gevolg word, op uitkomsgebaseerde onderrig geskoei. Die dagprogram, vir formele 

onderrig, maak voorsiening vir geletterdheid, lewensvaardighede en syfergeletterdheid. 
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Elk van hierdie onderafdelings vorm een derde van die kurrikulum. Wanneer daar na 

bogenoemde indeling gekyk word, is dit dus noodsaaklik dat die kurrikulum van die 

voorskoolse onderrigprogram dienooreenkomstig aangepas word. Die bestaande 

skoolgereedmakingsprogram maak weinig of geen voorsiening vir geletterdheids

ontwikkeling nie. 

Volgens Neugebauer (1998:68) moet die kurrikulum aan die volgende kriteria voldoen: 

• geleentheid skep vir kleuters om deel te neem aan geletterdheidsaktiwiteite; 

• lees- en skryfgeleenthede voorsien wat taal- en denkstrategiee bevorder; 

• as skakel dien en ouers ondersteun om geletterdheidsvaardighede tuis te demonstreer 

en in te oefen. Van Kraayenoord en Paris (1996:44) meen dat die ouer voorsien moet 

word van 'n voorleesprogram met gepaardgaande geletterdheidsaktiwiteite om 

geletterdheid te bevorder; 

• kleuters aanmoedig om skrifte gebruik in 'n verskeidenheid aktiwiteite en situasies; 

• daagliks die kleuter die geleentheid hied om: 

- self as individu te lees en te skryf; 

- te luister na stories wat deur die onderwyser voorgelees word en deel te neem aan 

aktiwiteite wat daarmee gepaard gaan; 

- waar te neem hoe die onderwyser taal, lees en skrif modelleer en demonstreer 

asook die genot wat daaruit geput word; en 

• differensiasie toepas, deur lees- en skryfaktiwiteite aan te pas by elke individu se 

ontwikkelingsvlak en unieke behoeftes. 

Morrow et al (1999:264) het onderhoude met 'n aantal kleuterskoolonderwysers in 

verband met die kurrikuluminhoud van die voorskoolse program gevoer. Die 

onderwysers is bedrewe en goed gekwalifiseerde voorskoolse onderwysers met bree 

ervaring. Hulle is van mening dat die volgende aspekte in die kurrikulum vervat moet 

word: 

• voldoende lees-, skryf- en rekengeleenthede; 

• woordanalise-onderrig; 

• ontwikkeling van begripsvaardighede; 
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• uitbreiding en ontwik:keling van taal; 

• voorleesgeleenthede met gepaardgaande sosiale interaksie; 

• geletterdheidsaktiwiteite wat leerlingbetrokkenheid bevorder; 

• differensiasie en assessering van geletterdheidsvaardighede deur 'n empatiese 

onderwyser; en 

• die klaskamer moet op so 'n wyse ingerig word dat dit geletterdheid bevorder. 

Reiner (1998:70) beklemtoon dat die voorskoolse kurrikulum voldoende voorsiening 

moet maak vir geletterdheidsontwikkeling wat die kleuter se kennis, vaardighede en 

potensiaal sal ontwikkel en bevorder om sodoende vaardige, ontluikende lesers en 

skrywers te word. Reiner (1998:70) is van mening dat foneembewussyn 'n sentrale plek 

binne die kurrikulum moet inneem, aangesien dit 'n goeie voorspeller vir latere lees- en 

spelsukses is. Foneembewussyn behoort elke dag aandag te geniet en voldoende 

aktiwiteite moet dus geskep word om hierdie vaardigheid te ontwik:kel. 

Foneembewussyn as bydraende faktor tot geletterdheidsontwikkeling, is reeds vroeer in 

die hoofstuk (paragraaf3.5.2) bespreek. 

Miller (1996:96) ondersteun bogenoemde navorser en meen dat die kurrikulum horn moet 

leen tot ". . . activities that are developmentally appropriate and interesting to children will 

provide many opportunities for teachers to model appropriate language, expand upon a 

child's utterances, and incorporate print-based interactions". 

Hierdie skrywers beklemtoon dat die kurrikulum nie slegs voorsiening behoort te maak 

vir hierdie aktiwiteite nie, maar ook dat hierdie vaardighede onderrig word. 

Wanneer bogenoemde navorsers se uitsprake geevalueer word, kom die navorser tot die 

gevolgtrekking dat dit noodsaaklik is dat die kurrikulum op so 'n wyse beplan en 

aangepas moet word dat dit voorsiening maak vir taal- en geletterdheidsgeleenthede. 

V oorts moet die klaskamer so ingerig word dat dit geleentheid hied vir 

geletterdheidsontwikkeling. Die doelbewuste skepping van geletterdheidsbronne 

motiveer kleuters om dienooreenkomstig op te tree. 
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Tans heers daar kommer oor die huidige voorskoolse program, aangesien nie genoegsaam 

voorsiening gemaak word vir geletterdheidsontwikkeling nie. Daar behoort dus 

indringend ondersoek ingestel te word na die kurrikulum en dienooreenkomstig 

wysigings en aanpassings gemaak word. Indien die voorskoolse program deeglik 

voorsiening maak vir geletterdheidsontwikkeling, kan kleuters reeds die formele situasie 

betree met 'n unieke geletterdheidservaring wat hulle leerervaring en selfaktualisering 

kwalitatief sal verbeter. Dit is egter noodsaaklik dat die klaskamer op so 'n wyse ingerig 

word dat dit 'n appel rig tot die geletterdheidsontwikkeling van die kleuter. Hierdie 

aspek word vervolgens bespreek. 

• Die struktuur en uitleg van die klaskamer 

Die klaskamer moet in verskillende gedeeltes of hoekies ingedeel word wat direk met die 

weeklikse aktiwiteite verband hou (Miller 1996:97). Die gedeeltes of hoekies moet 

telkens ingerig word om in te skakel by die bepaalde tema wat gevolg ofbehandel word. 

Dit is van belang dat daar tydens die aanbieding van elke tema vir 

geletterdheidsaktiwiteite voorsiening gemaak word. Die verskillende hoekies moet op so 

'n wyse ingerig word dat dit op 'n deurlopende grondslag geleentheid hied vir 

geletterdheidsontwikkeling. Die verskillende areas of hoekies sal in paragraaf 3.6.2 in 

besonderhede bespreek word. 

• Volwassenes 

Neugebauer (1998:68) beskryf 'n positiewe, huislike omgewing wat geletterdheids

ontwikkeling bevorder, soos volg; 

• 'n verskeidenheid van lees- en skryfmateriaal is vrylik beskikbaar. Die leesmateriaal 

sluit onder ander kinderboeke, tydskri:fte en 'n verskeidenheid skryfbehoe:ftes in; 

• lees- en skryf aktiwiteite word voortdurend gebruik en gedemonstreer deur al die 

familielede; 

• ouers lees gereeld stories aan hul kleuters voor; 

• hulle moedig die kleuter se lees- en skryfpogings aan; en 
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• ouers beantwoord die kleuter se vrae rondom taal, boeke, lees en skryf 

Bogenoemde kriteria kan ook as riglyne deur die kleuterskoolonderwyser binne die 

klaskamersituasie gebruik word. Die rol van die ouer sal breedvoerig onder 3.9 bespreek 

word. Vervolgens sal geleenthede binne die klaskamer wat informele geletterdheids

ontwikkeling bevorder, beoordeel word. 

3.7.2 Geletterdheidsgeleenthede in die klaskamer 

Plato het gese: "What is honoured in a country will be cultivated there" (Morrow 

1997: 157). Opvoeders wat die ontwikk:eling van geletterdheid hoog aanslaan rig hul 

klaskamers op so 'n wyse in dat dit 'n voorliefde vir geletterdheidsontwikkeling kweek. 

Kleuters wat deur hulle onderrig word, skryf geletterdheidsontwikk:eling hoog aan en 

assimileer die ingesteldheid wat hul onderwysers voorhou. 

Dickinson en Digisi (1998:23) meen ook dat 'n klaskamer behoorlik ingerig moet word 

om informele geletterdheidsontwikk:eling te bevorder. Die kleuter moet omring word 

deur voldoende skrif en boeke wat horn sal motiveer om by geletterdheidsaktiwiteite 

betrokke te raak. Die skrywer glo dat 'n sodanige klaskamer uiteraard leergeleenthede 

skep en geletterdheidsontwikkeling bevorder. 

Morrow (1997:302) sluit by bogenoemde skrywer aan en beklemtoon die waarde van 'n 

goed ingerigte klaskamer. 'n Behoorlik ingerigte klaskamer sal noodwendig 'n 

uitdagende, positiewe en stimulerende invloed op die leergebeure he. 

Die International Reading Association and the National Association for the Education of 

Young Children verslag (1998:35) meen dat die kleuter gedurende sy eerste vyf 

lewensjare aan 'n verskeidenheid geletterdheidsmateriaal blootgestel moet word. Die 

waarde van 'n goed ingerigte voorskoolse klaskamer, wat ryk is aan skrif, taalspeletjies, 

storieboeke en skryfgeleenthede word waardeer. Die aanwesigheid van hierdie materiaal 
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voorsien die kleuter nie alleen van die geleentheid om 'n voorliefde vir lees en skryf te 

ontwikkel nie, maar rig ook 'n appel tot hulle om geletterdheidsvaardighede baas te raak. 

Die navorser sluit aan by bogemelde navorsers en meeh dat die klaskamer 'n vriendelike 

atmosfeer, wat geletterdheid kommunikeer, projekteer. 

'n Navorsingsprojek is deur Dickinson et al (1998:24) ondemeem wat kleuters se taal- en 

geletterdheidsvordering bepaal. Die klaskamer en milieu waarin hierdie kleuters hul 

bevind het, was ryk aan geletterdheidsmateriaal. Dieselfde groep kleuters is in hul graad 

l jaar getoets om 'n beeld van hul lees-, begrip-, dekoderings- en spelvaardighede te 

verkry. Hierdie kleuters het goeie vordering in bogemelde vaardighede getoon. Voorts 

het die groep kleuters graag aan geletterdheidsaktiwiteite deelgeneem en 'n voorliefde vir 

lees en skryf getoon. Die navorsingsresultate beklemtoon dus die waarde van die 

aanwesigheid van goed ingerigte klaskamers waar kleuters geletterdheidsvaardighede kan 

inoefen. Dickinson et al (1998:24) meen dat die aanwesigheid van voldoende 

geletterdheidsmateriaal in die klaskamer die volgende voordele inhou: 

• kleuters se denkvaardighede word uitgebrei; 

• die kleuter leer kritiese denke aan; 

• dit veskaf die geleentheid om verskillende en veelvoudige perspektiewe rondom 

geletterdheid te bemeester; en 

• die inhoud wat aan die kleuter voorgehou word, kry betekenis en word as sinvol 

beleef. 

Meek (1990:149) ondersteun die bogenoemde skrywer en beveel aan dat die klaskamer 

so ingerig moet word dat dit in die gedifferensieerde geletterdheidsbehoeftes van die 

kleuter voorsien. 

Die klaskamer moet op so 'n wyse ingerig word dat dit voorsiening maak vir geletterd

heidsontwikkeling. Morrow et al (1999:464) en Dickinson et al (1998:23) is dit eens dat 

daar 'n aantal gedeeltes of hoekies moet bestaan wat 'n appel tot die kind rig om aan 

geletterdheidsaktiwiteite deel te neem. Die navorser het tydens haar besoeke aan die 
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kleuterskole tot die gevolgtrekking gekom dat weinig klaskamers oor 'n skryfhoekie 

beskik. Die klaskamer behoort voorsiening te maak vir onder andere 'n skryf-, 

biblioteek- en fantasiehoekie. Die waarde van elk van die hoekies sal vervolgens 

bespreek word. Die skrythoekie word allereers onder die loep geneem. 

3.7.2.1 Skryjhoekie 

Die skryfhoekie is 'n gedeelte van die klaskamer wat ingerig is ten einde 'n appel tot die 

kleuter te rig om betrokke te raak by skryfaktiwiteite ter bevordering van 

geletterdheidsontwikkeling. Morrow (1997:274) beklemtoon dat 'n sodanige skryfhoekie 

ingerig behoort te word vir die bevordering van skryfaktiwiteite. Volgens Miller 

(1996: 102) en Campbell (1996: IO) het die skrythoekie ten doel om kleuters aan te 

moedig en uit te nooi om onathanklik te skryf Die skrythoekie moet onder andere aan 

die volgende kirteria voldoen: 

• die kleuter moet vrye toegang tot die skryfhoekie he; 

• die skryfhoekie moet 'n aanloklike en uidnodigende karakter he; 

• die skryfhoekie moet met voldoende geletterdheidsmateriaal toegerus wees; en 

• oor 'n tafel of 'n mat beskik waarop skryfaktiwiteite uitgevoer kan word. 

Morrow (1997:273) bevestig dat voorskoolse skryfgeleenthede geletterdheid bevorder. 

Daar behoort op daaglikse basis voorsiening gemaak te word vir skryfgeleenthede. Die 

skryfhoekie behoort behoorlik toegerus te word met voldoende skryfmateriaal en 

hulpmiddels ter bevordering van geletterdheid. 

Miller (1996: 103), Campbell (1996: IO) en Miles (1995:40) bevestig dat die volgende 

toerusting noodsaaklik is vir 'n skryfhoekie: potlode, penne, inkleurpotlode, vetkryte, 

papier van verskillende grootte en kleur, koeverte, poskaarte, boeke, seels, 'n posbus, 

woordeboek, liniaal, kleetband, potloodskerpmaker, glyspelde, gaatjiesdrukker, plastiek

of kartonletters en 'n tikmasjien. 
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Kenner (1999:4) sluit aan by bogenoemde skrywers en beklemtoon die waarde van 

koerante, poskaarte, resepteboeke, advertensies, nuusberigte, tydskrifte, katalogusse, 

telefoongidse, kalenders, boodskapboekies, penne, verskillende soorte papier en koeverte, 

ou dagboeke en muurkaarte wat die alfabet verteenwoordig asook 'n posbus in die 

skryfhoekie. 

Chang en Yawkey (1998:172) voer aan dat geletterdheidsaktiwiteite uitgebrei kan word, 

deur die kleuter van die volgende materiaal te voorsien: potlode, penne, notaboekies, 

telefoongidse, koeverte, papier asook vorms wat ingevul kan word. Aangesien hierdie 

materiaal in die alledaagse lewe figureer, is dit noodsaaklik dat die kleuter die 

geleentheid kry om daarmee te eksploreer en te speel. 

Morrow (1997:274) beklemtoon die waarde van voldoende skryfmateriaal ter 

bevordering van geletterdheidsontwikkeling. Skryfmateriaal sluit onder andere groot en 

klein gekleurde potlode, vetkryte, pastelle, bordkryt, 'n sk:ryfbord, en 'n verskeidenheid 

van papier in. Morrow (1997:274) beveel egter aan dat gelinieerde papier vermy moet 

word aangesien dit die kleuter dwing om in 'n bepaalde lettergrootte te sk:ryf Die kleuter 

is egter nie gereed vir hierdie tipe lettervorming nie. Die navorser ondersteun hierdie 

siening aangesien dit nie noodsaaklik is dat die kleuter die letters korrek moet vorm nie, 

maar eerder die skrifsimbole spontaan moet aanwend tydens die informele 

geletterdheidsaktiwiteite. Alfabetkaarte in die skryfhoekie stel die kleuter in staat om 

letters te identifiseer en na te teken. Die navorser beveel aan dat die alfabetkaarte tesame 

met 'n illustrasie van die bepaalde klank/letter teen die muur opgeplak word, sodat die 

assosiasie tussen klank/letter en prent ter bevordering van rympatrone en fonologiese 

bewussyn kan plaasvind. Plastiese, magneet- en filtletters moet tot beskikking van die 

kleuter wees om geletterdheidsaktiwiteite te beoefen. Die kleuter moet die geleentheid 

kry om informeel woorde en sinne met hierdie letters te bou. 

Die navorser beveel voorts aan dat die klasonderwyser flitskaarte kan gebruik om alle 

apparaat in die skryfhoekie te benoem wat geletterdheidsontwikkeling sal bevorder. Die 

onderwyseres kan leers aan die kleuters voorsien waarbinne hul skryfaktiwiteite 
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geliasseer kan word wat as rekord dien vir al die skryfaktiwiteite wat die kleuter behartig 

het. 

Dit is dus duidelik dat daar voldoende materiaal tot die kleuter se beskikking moet wees 

om aan geletterdheidsaktiwiteite deel te neem en in te oefen. Die ouer kan tuis ook 

hierdie materiaal aan die kleuter voorsien en sodoende geletterdheidsgeleenthede skep en 

uitbrei. 

Die klasopvoeder kan die belangrikheid van skrif demonstreer en beklemtoon deur self 

by die skrythoekie skryfaktiwiteite te doen. Hierbenewens is sy beskikbaar wanneer die 

kleuter sy skryfwerk aan haar wil voorlees of met haar wil deel. Dit skep 'n vrugbare 

geleentheid vir saamlees en die bespreking van die kleuter se skeppende werk. Dit sal 

verder die kleuter inspireer om meer te skryf en homself te beleef as 'n skrywer. Chang et 

al (1998:176) beklemtoon die rol van die volwassene tydens skryfaktiwiteite veral waar 

die kleuter hulp en leiding nodig het om 'n bepaalde boodskap of 'n eie storie neer te 

skryf 

Die opvoeder moet die kleuter steun en begelei deur voorstelle te maak in verband met 

bepaalde temas en gebeurtenisse waaroor geskryf word. Die kleuter volg meestal graag 

die voorstelle wat die onderwyser maak aangesien hy haar as 'n rolmodel sien. 

Chang et al (I 998: 17 5) voer voorts aan dat die klasopvoerder 'n model vir die kleuter is 

deur geletterdheidsmateriaal te gebuik. Sodoende sal die kleuter meer geredelik betrokke 

raak by geletterdheidsaktiwiteite en geletterdheidsgebeure. Die opvoeder moet veral 

skryf- en voorleesaktiwiteite modelleer. Die skrywer beklemtoon dat geletterheids

bemeestering direk afhanklik is van blootstelling aan aktiwiteite om te leer lees en skryf 

Die beskikbaarheid van lee blanko boeke spoor kleuters aan om hul eie boeke te "skryf'. 

Kleuters kan ook aangemoedig word om hul verworwe boekkennis oor te dra tydens die 

"skryf' van so 'n boek (Watson 1994:141). 

Miles (1995:40) sluit aan by Watson (1994: 141) en beklemtoon die waarde van die skep 



169 

van eie boeke deur die kleuter. Die skryfhoekie moet die kleuter van die nodige 

materiaal voorsien asook die geleentheid hied om self te skep en 'n boek saam te stel. 

Die volwassene moet ook die nodige skryfmateriaal verskaf. Selfgemaakte boeke deur 

die kleuters kan in die skrythoekie tot beskikking van ander kleuters gestel word. 

Morrow (1997:275) ondersteun bogenoemde skrywers en moedig onderwysers aan om 

voorsiening te maak vir geleenthede waar kleuters hul eie stories of boeke kan skryf. Die 

skep van eie boeke, as 'n geletterdheidsaktiwiteit, kan ook aansluit by die spesifieke tema 

wat behandel word. Hierdie aktiwiteit sal trots en 'n prestasiegevoel by die kleuter 

meebring en lei tot selfaktualisering van die kleuter en die wete: ''Ek kan skryf'. 

Campbell (1996: 14) bevestig die belangrikheid van die skrythoekie deur te se: "The 

growth towards literacy is not straightforward. Nevertheless, such features of children's 

early writing do provide a framework for us to observe children as writers and affirm the 

benefits of the writing centre which provides the opportunity for the child to write 

regularly and frequently". 

Deur middel van blootstelling aan skryfaktiwiteite, kan die klasonderwyser 'n beeld kry 

van die kind se funksioneringsvlak. Voorts dien dit as riglyn vir die onderwyser om te 

differensieer en aktiwiteite te beplan wat by die kleuter se bepaalde ontwikkelingsvlak 

pas. 

Die skryfhoekie is dus noodsaaklik vir die ontwikkeling van die kleuter se geletterdheid. 

Die kleuter gaan die geleentheid kry om te teken en te skryf en sy skrif te interpreteer as 

betekenisvolle simbole. Die teenwoordigheid van 'n skryf en tekenhoekie bevorder nie 

alleen die kleuter se fyn motoriese vaardigheid nie, maar ook sy kreatiewe denke en 

taalvaardighede asook metakognitiewe strategiee. Voorts kry die kleuter die geleentheid 

om sy eie persoonlike kreatiewe werk te beskryf en te deel met andere wat tot 

selfaktualisering lei. 
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Vervolgens sal die waarde van die biblioteek- of leeshoekie as bydraende faktor tot 

voorskoolse geletterdheid, bespreek word. 

3.7.2.2 Die biblioteek- of leeshoekie 

"The literacy centre is a place where children of all reading and writing abilities 

mingle . . . • This social context seemed to provide an atmosphere for cooperative 

learning" (Morrow 1997:164). 

'n Leeshoekie kan dus omskryfword as 'n gedeelte van die klaskamer wat vir die kleuter 

ingerig is en waar hy die geleentheid kry om met leesmateriaal, wat 

geletterdheidsontwikkeling bevorder, om te gaan. Die leeshoekie moet ingerig word dat 

dit in die geletterdheidsbehoeftes van die voorskoolse kleuter voldoen. Die navorser 

beveel aan dat die onderwyser hier spesifiek die kleuter blootstel aan 

geletterdheidsontwikkeling deur voorlees van stories en rympies. 

Dit is noodsaaklik dat elke voorskoolse klaskamer oor 'n leeshoekie beskik. Volgens 

Campbell (1996:14) moet die leeshoekie aan die volgende vereistes voldoen: 

• 'n stil plekkie wat afgebaken is en waar die kleuter die geleentheid kry om met boeke 

besig te wees; 

• as 'n bron- en verwysingsentrum dien; 

• 'n hoekie waar stories voorgelees word; en 

• 'n plek waar boeke gestoor en gebere word, nadat hulle gelees is. 

Voorstelle vir die inrig van die leeshoekie word deur Miller (1994: 104) soos volg 

opgesom: 

• 'n stil plekkie in die klaskamer; 

• 'n afgeskorte ruimte wat 'n indruk van privaatheid skep; 

• voldoende boekrakke waar boeke met hul rugkante na buite gestoor kan word; 

• rakke vir die uitstalling en vertoon van boeke; 

• meubels soos 'n mat, vloerkussings, boontjiesakke en 'n stoel of bank; 

• 'n storiebord; 
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• 'n luisterhoekie met oorfone en bandopnemer; 

• aantreklike plakkate; 

• opgestopte poppe, diere en vingerpoppe; 

• tydskrifte en koerante; 

• 'n tafel waar kleuters kan sit en werk; en 

• 'n uitstalbord vir skeppende werk. 

Die navorser ondersteun die kriteria deur die navorsers hierbo vermeld, en is van mening 

dat die teenwoordigheid van hierdie materiaal die geletterdheidsbehoefte van die kleuter 

sal aanspreek en bevredig. 

Die leeshoekie kan ook oor 'n aank:ondigings- of kennisgewingbord beskik waarop 

belangrike inligting aangebring word. Die onderwyser kan belangrike nuusgebeure of 

aankondigings, wat betrekking op die kleuters het, hierop aanbring. Die kleuters kan 

self ook hul eie nuusgebeure hierop neerskryf of teken. Illustrasies kan langs die 

geskrewe teks gemaak word wat hul boodskap verteenwoordig. Die aanbring van s6 'n 

aankondigingsbord hou onder andere die volgende voordele in: 

• dit maak eiesoortige kommunikasie moontlik; 

• skryf- en leesgeleenthede word aangemoedig; 

• die kleuter besef daar bestaan 'n verband tussen tussen die gekrewe en gesproke 

woo rd; 

• skrif is betekenisvol en dra 'n boodskap oor; 

• die geskrewe teks word van links na regs gelees; 

• inligting word verbaal oorgedra en gedeel; 

• taalontwikkeling vind deur sosiale interaksie plaas; 

• sosiale vaardighede word aangeleer; 

• selfaktualisering vind plaas; 

• die kleuter leer probleemoplossingstrategiee aan; 

• kommunikasievaardighede word aangeleer; en 

• die kleuter se luistervaardighede word bevorder. 
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Figuur 3.4 is 'n voorbeeld van 'n daaglikse kennisgewingbord waarop boodskappe 

aangebring kan word. 

Figuur 3.4 Kennisgewingbord 

Tebogo 
verjaar 
vandag 

MAANDAG: 25 Julie 2001 

Sandra bet 'n nuwe 
sussie 

Jaco se nuwe huis 

Die navorser beveel voorts aan dat daar rekord gehou word van al die ak:tiwiteite waaraan 

die kleuter in die leeshoekie meedoen. Hierdie rekord kan in 'n persoonlike leer, wat tot 

die kleuter se beskikking is, aangeteken word. Die opvoeder kan die kleuter ondersteun 

met die aanteken van die ak:tiwiteite. 

Tabel 3.3 bevat 'n voorbeeld van so 'n geletterdheidsrekord en wat as volg voorgestel 

kanword: 

Hierdie rekordhouding plaas 'n verantwoordelikheid op die onderwyser om spesifiek 

tydens haar weeklikse beplanning hieraan aandag te skenk. 

Die navorser meen dat 'n geletterheidsrekord die volgende voordele vir die kleuter inhou: 

• die kleuter verkry 'n beeld van sy eie geletterdheidsvordering; 
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Tabel 3.3 Geletterdheidsrekord 

Dagen datum • Tydskrif Titel 

• Beek 

• Rympie 

• Skryf of teken 

• Ander 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrydag 

• selfaktualisering vind op affek:tiewe, kognitiewe en sedelik-normatiewe vlak plaas; 

• 'n inteme lokus van kontrole word geleidelik bewerkstellig; 

• die kleuter se behoefte na prestasie word aangespreek; 

• dit neem 'n persoonlike kleur vir horn aan omdat dit hyself is wat figureer; en 

• die geleentheid om keuses uit te oefen in terme van aktiwiteite wat gekies word, vind 

plaas. 

Dit is voorts noodsaaklik dat die onderwyser hoofsaaklik van die leeshoekie gebruik 

maak om stories aan kleuters voor te lees. Kleuters behoort hier ook die geleentheid te 

kry vir interaksie met maats deur onder andere aan mekaar stories te vertel, voor te lees, 

liedjies en rympies aan te leer en uit te ruil. Chang et al (1998:175) meen dat die 

leeshoekie voorsiening moet maak vir die kleuter om die onderwyser as voorleser na te 
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boots. Die kleuter moet hier die geleentheid kry om die voorleesaksies- en gedrag van 

die onderwyser na te boots en aan ander ''voor te lees". Die skrywer beklemtoort hiermee 

dus die waarde van bogenoemde geleentheid en gedrag as onderdeel vir ontluikende 

geletterdheidsontwikkeling. 

Bisset (in Watson 1994:142) het gevind dat kinders gemiddeld 50% meer met boeke 

besig is en lees indien daar 'n leeshoekie tot hul beskikking is. lndien daar na 

bogenoemde navorsingsresultate gekyk word, is <lit is dus duidelik dat die 

teenwoordigheid van 'n leeshoekie onontbeerlik in die geletterdheidsgereedmaking van 

die kleuter is. 

Watson (1994:142) meen dat die leeshoekie voorsiening moet maak vir luisteraktiwiteite 

waar luistervaardighede ingeoefen en ingeskerp kan word. V aardighede soos die volg 

van instruksies en integrasie daarvan, taal- en woordeskatuitbreiding asook begrip kan 

ingeoefen word tydens hierdie luisteraktiwiteite. Die navorser ondersteun hierdie 

aktiwiteite en meen dat die onderwyser voorsiening moet maak vir die inoefening 

daarvan. Die onderwyser moet egter differensiasie toepas tydens die beplanning en 

implementering van hierdie aktiwiteite en dit aanpas by die individuele 

geletterdheidsbehoeftes van die kleuter. 

Die leeshoekie kan verder op so 'n wyse gestruktureer word dat dit 'n verlengstuk is van 

wat in die skool gebeur. Kleuters moet die geleentheid kry om boeke uit die leeshoekie 

uit te neem, huis toe te neem en saam met hulle ouers te lees. Ouers kan deeglik ingelig 

word in terme van hulle bydrae rondom voor- en saamleesaktiwiteite (Campbell 

1996: 15). Voorlees en saamlees sal later in hierdie hoofstuk, onder 7.3, bespreek word. 

Die belangrikheid van die leeshoekie kan dus nie oorbeklemtoon word nie aangesien dit 

'n magdom geletterdheidsgeleenthede hied wat die kleuter se uiteindelike 

geletterdheidsontwikkeling drasties bevoordeel. Saam met die leeshoekie speel die spel

of fantasiehoekie ook 'n belangrike rol in die kleuter se geletterdheidsontwikkeling en 

sal vervolgens bespreek word. 
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3.7.2.3 Spee/- off antasiehoekie 

Die speel- of fantasiehoekie is 'n gedeelte van die klaskamer wat ingerig is met apparaat 

waarrnee die kleuter kan speel, dramatiseer, rollespel kan beoefen en fantasiee kan 

uitleef In die verband beklemtoon Hall (1987:20): '':Play provides a context within 

which the emergence of literacy can be manifested and explored." Die teenwoordigheid 

van 'n speelhoekie hied dus 'n rykdom van leergeleenthede aan die kleuter aangesien 'n 

kind deur te speel, leer. 

Kirk (1998:27) beklemtoon die waarde van drarnatisering en rollespel gedurende 

geletterdheidsontwikkeling. Die kleuter moet veral die geleentheid kry om voorgelese 

stories te dramatiseer. Die navorser sluit aan by hierdie skrywer aangesien die kleuter 

maklik met die karakters in die storieboek identifiseer en heel dikwels 'n behoefte toon 

om 'n bepaalde karakter te verteenwoordig. 

Watson (1994:141) en Campbell (1996:7) stel die volgende kriteria waaraan 'n 

speelhoekie moet voldoen, dit moet onder andere: 

• geleentheid hied vir fantasie; 

• kognitiewe ontwikkeling stimuleer; 

• denk- en oordeelvaardighede aanrnoedig; 

• verbeelding aanwakker; 

• gesprek- en geselsgeleenthede hied; 

• fisiese- en motoriese ontwikkeling bevorder; 

• sosiale vaardighede aanleer en sodoende sosiale ontwikkeling bevorder; 

• samewerking- en mededeelsaarnheid met antler kleuters bevorder; 

• probleemoplossingstrategiee en -vaardighede ontwikkel; 

• ontdekkingsgeleenthede skep; en 

• geleentheid vir rollespel hied. 

Die navorser ondersteun bogenoemde kriteria en beskou hierdie kriteria ook as 

vaardighede onderliggend aan geletterdheidsontwikkeling. Die navorser is voorts ten 
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gunste van die teenwoordigheid van 'n speel- of fanatasiehoekie aangesien dit 'n rykdom 

van onderliggende geletterdheidsvaardighede aanspreek en bevorder. 

Morrow (1997:313) sluit hierby aan en beklemtoon die waarde van die speelhoekie 

deurdat die volgende geleenthede aan die kleuter gebied word : 

• die kleuter leer probleemoplossingstrategiee aan; 

• die kleuter bemeester nuwe vaardighede; 

• die kleuter kan deur middel van rolle- of fantasiespel alledaagse situasies uitbeeld; 

• die kleuter leer sosialiseringsvaardighede aan; en 

• die kleuter se taal- en geletterdheidsvaardighede word uitgebrei en verfyn. 

Dit is egter noodsaaklik dat die speelhoekie ook geletterdheidsmateriaal bevat wat'n 

appel tot kleuters rig. "The entire play area can be adapted to widen opportunities for 

play and create a variety of possibilities for literacy" (Campbell 1996:9). 

Miller (1996: 100), Campbell (1996:8) asook Watson (1994: 141) meen dat die volgende 

toerusting deel moet uitmaak van die speelhoekie: boeke, tydskrifte, brosjures, 

telefoongidse, notaboekies, potlode, penne, 'n verskeidenheid speelgoed, fantasieklere, 

resepteboeke en logo's. Die apparaat en toerusting moet egter ook aangepas word soos 

wat temas verander en behandel word. 

Goodman (1990: 141) sluit aan by bogenoemde skrywers en bevestig dat die rol wat die 

kleuter tydens fantasiespel aanneem, of dit die rol van 'n gesinslid, petroljoggie, klerk 

dokter of onderwyser is, gekoppel kan word aan geletterdheidsaktiwiteite. 

Die onderwyser moet self gereeld hierdie hoekie besoek en geletterdheidsvaardighede 

aan die kleuter demonstreer. Campbell (1996:8) verwys na 'n studie wat met drie- en 

vierjarige kleuters gedoen is. Die klasopvoeder het die afneem van telefoonboodskappe 

informeel gedemonstreer. Die kleuters het haar voorbeeld gevolg en op dieselfde wyse 

krabbels in hul notaboekies gemaak. Die krabbels het egter enkele letters en vorms bevat 
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krabbels in hul notaboekies gemaak. Die krabbels het egter enk:ele letters en vorms bevat 

wat korreleer met skrif Na 'n tydperk het die kleuters se krabbels in so 'n mate verbeter 

dat dit die vorm van skrif aangeneeem het. 

Uit bogenoemde navorsing blyk dit dus dat indien volwassenes geletterdheid modelleer 

en voorhou, kinders meer geneig is om die voorbeeld te volg en aan soortgelyke 

aktiwiteite deel te neem. Watson (1994:141) se in hierdie verband: "We believe that 

adult models are probably more critical for most of our children and that such models 

generally facilitate more sophisticated role play by establishing roles and verbalising 

more during the instructions.". Aangesien die kleuter 'n groot deel van die dag 

blootstelling aan die onderwyser het, is die rol wat die onderwyser vertolk en die 

voorbeeld wat die onderwyser stel van groot belang in die geletterdheidsontwikkeling 

van die voorskoolse kind. Kleuters is ook meer geneig om die rol van die persoon vir wie 

hul bepaalde aansien het, na te boots. 

Watson (1996:141) verwys na die speelhoekie as die rollespelhoekie. Sy voel dat 

kleuters hier die geleentheid gebied moet word om rollespel te beoefen. Hierdie rollespel 

word direk verbind aan die storie of stories wat aan die kleuters voorgelees word. Die 

kleuter kan een of meer rolle van die karakters in die storieboek vertolk. Kleuters kry 

ook die geleentheid om hulle eie storie saam te stel en op te voer. Hierdie aktiwiteit 

versterk veral 'n kleuter se lees-, skryf-, praat- en luistervaardighede wat belangrike 

elemente van geletterdheidsontwikkeling is. 

Die waarde en belang van speelhoekies is onmiskenbaar in die kind se 

geletterdheidsontwikkeling, aangesien die kind die vryheid gegun word om te kan speel. 

Dit is egter noodsaaklik dat geletterdheidsvaardighede by spelaktiwiteit ingesluit word. 

Hierby kan die waarde van boeke as bydraende faktor tot informele 

geletterdheidsontwikkeling asook bepaalde riglyne rakende die keuse van boeke nie 

gelgnoreer word nie en sal vervolgens bespreek word. 

3.8 KEUSE VAN BOEKE 
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Die keuse van leesmateriaal speel 'n belangrike rol in die leesgereedmaking en 

geletterdheidsontwikkeling van die kleuter. In hierdie bespreking sal spesifiek gefokus 

word op die keuse van storieboeke ter bevordering van geletterdheidsgereedmaking. 

In die literatuur is daar 'n verskeidenheid outeurs (Watson 1994; Van Kraayenoord et al 

1996; Morrow 1997; Weinberger 1996; Hopkins 1998) wat voorstelle maak in verband 

met die keuse van storieboeke. Hierdie skrywers se kriteria vir die keuse van boeke sluit 

nou aan by die van Nutbrown ( 1994: I 06) en elk van hierdie vereistes word bier bespreek. 

• Voorkoms 

- Korn die boek interessant en aantreklik voor? 

- Rig die grootte, kleur, illustrasies en titel 'n uitdaging tot die leser? 

• Leesbaarheid 

Leen die struktuur en vorm van die boek horn tot gerieflike en betekenisvolle 

lees? 

Yul die illustrasies die teks aan? 

Is die storielyn van so 'n aard dat die kleuter dit kan antisipeer en begrip by horn 

aanmoedig? 

Is die taal vloeibaar? 

Is die skrif van so 'n aard dat die kleuter die teks kan "lees"? 

Is die omvang van die boek sodanig dat vinnig gelees kan word? 

• Inhoud 

Is die inhoud leesbaar? 

Prikkel die storie die kleuter se aandag? 

Stimuleer die inhoud die kind se verbeelding? 

Kan die kleuter die inhoud van die storie in sy persoonlike lewe, gevoelens- en 

ervaringswereld intemaliseer? 

Is die storie genotvol vir beide die leser en die kleuter? 

Is die illustrasie van die boek kleurvol, interessant en toeganklik vir die kleuter? 
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• Ontwikkeling 

Is die boek van so 'n aard dat die kleuter tot 'n vaardige leser sal ontwikkel? 

Vind taal- en woorde$katuitbreiding plaas? 

Maak die boek voorsiening vir 'n verskeidenheid van leesstrategiee? 

Leen die storieboek horn tot vrae en bespreking? 

Stimuleer die boek kreatiewe en verbeeldingryke reaksies? 

Cullinan (in Watson 1994: 139) sluit by bogenoemde skrywer aan en stel die volgende 

riglyne by die keuse van storieboeke voor: 

• kies boeke met interessante taal en ritmiese woorde en patrone; 

• boeke moet aansluit by die ontwikkelingsvlak van die kleuter; 

• boeke moet hul leen tot 'n verskeidenheid aktiwiteite; en 

• boeke moet vir beide die volwassene en die kleuter genotvol wees. 

Van K.raayenoord et al (1996:55) noem die volgende kriteria wat in aanmerking geneem 

behoort te word by die keuse van boeke: 

• die boek behoort aan te sluit by die voorkennis van die kleuter; 

• die kleuter moet in staat wees om die karakters en hul aksies te kan begryp; 

• oor 'n goeie storielyn beskik; 

• die verhoudings tussen die karakters en objekte behoort beskryf te word; 

• die kleuter behoort die geleentheid verskaf te word om voorspellings te maak; en 

• uitdagings aan die kleuter rig. 

Die navorser ondersteun bogenoemde skrywers rakende die kriteria van storieboeke, 

aangesien die onderliggende vaardighede, soos uitgelig in paragraaf3.5 vir geletterdheids 

ontwikkeling, sodoende aangespreek word. 

Watson (1994: 139) meen dat storieboeke met uitstekende illustrasies en die minimum 

teks veral geskik is vir die voorskoolse kleuter. Die skrywer se motivering hiervoor is dat 

die illustrasies 'n appel tot die kleuter rig, struktuur verleen aan die verhaal en die kleuter 
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se verbale response steun en rig. Watson meen voorts dat die voortdurende herhaling van 

skrifgedeeltes noodsaaklik is en dat die boek horn tot voorspelling en antisipering leen. 

Morrow (1997:161), Weinberger (1996:129) en Miller (1996:107) meen dat die volgende 

soorte boeke verteenwoordig behoort te word: 

• prentkonsepboeke wat veral op die jong kleuter betrekking het. Elke bladsy bestaan 

uit 'n prentjie tesame met 'n geskrewe woord; 

• tradisionele literatuur wat hoofsaaklik uit rympies, gediggies en sprokiesverhale 

bestaan. Alhoewel die stories deel van 'n erfenis is, moet daar nie bloot aanvaar word 

dat kleuters bekend is met hierdie tradisionele stories nie. Boeke wat in hierdie 

kategorie val is onder andere Die Drie Varkies, Goue Lokkies en Drie Beertjies. Die 

navorser ondersteun Morrow (1997:161) wat meen dat as gevolg van die diversiteit 

van kulture by kleuters hulle nie altyd blootgestel word aan hierdie noodsaaklike 

literatuur nie. Die navorser is voorts van mening dat die kleuters, indien hul 

blootgestel word aan hierdie stories, so 'n liefde vir die stories ontwikkel dat hul dit 

op 'n gereelde basis wil aanhoor en dat die karakters hul goeie vriende word. Die 

bekende stories maak ook deel uit van 'n kleuter se veiligheid deurdat hy beheer het 

oor die storie en die uiteindes daarvan; 

• prent-storieboeke waar daar 'n korrelasie tussen die teks en illustrasie bestaan. 

Hierdie boeke maak voorsiening vir 'n verskeidenheid temas en kan met groot vrug 

aangewend word; 

• realistiese literatuur wat werklike lewenservaringe aanspreek. Hierdie boeke fokus 

hoofsaaklik op sensitiewe aangeleenthede soos onder andere angs, egskeiding, 

dwelms, alkoholmisbruik en dood. Dit is egter noodsaaklik dat die onderwyser die 

boeke met die nodige sensitiwiteit gebruik. Die navorser beveel aan dat ouers van 

kleuters wat hierdie probleme ervaar, deur die onderwyser ingelig kan word oor 

bepaalde boeke wat tuis voorgelees en "behandel" kan word; 

• maklik-leesboeke wat spesifiek vir ontluikende geletterde lesers ontwikkel is. 

Hierdie boeke beskik oor woorde en :frases wat herhaal word, wat rympatrone bevat 

en maklik voorspelbaar is. Die navorser ondersteun Morrow (1997:162) aangesien 

die gebruik van hierdie boeke noodsaaklike geletterdheidsvaardighede van die kleuter 
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inoefen. Dit sal voorts ook die kleuter aanmoedig tot selfstandige lees wat 'n 

definitiewe invloed op die selfaktualisering van die kleuter sal he; 

• fabels en volkstories wat mites en tradisionele stories weergee. Hierdie 

leesmateriaal het hul oorsprong in ander lande en kulture wat die kleuter se algemene 

kennis en ervaringe uitbrei. Fabels en volkstories, soos Rachel de Beer en Die 

Bezuidenhout-kinders, is eie erfgoed en in Afrikaans beskikbaar wat sinvol 

aangewend kan word in die geletterdheidsontwikkeling van die kleuter; 

• inligtingsboeke wat die kleuter aan nie-fiksie blootstel. Hierdie boeke verskaf 

inligting rakende vakansies, plante, diere, gemeenskappe, ander lande en bekende 

mense. Sodanige boeke stimuleer dus die kleuter se belangstelling in sekere temas; 

• boeke sonder enige geskrewe teks wat 'n definitiewe storielyn bevat sonder enige 

skrif Hierdie boeke is veral geskik vir kleuters van die ouderdom van drie jaar en 

ouer. Die kleuter skep 'n storie deur bloot na die illustrasies te kyk; 

• poesie wat by die kleuter 'n liefde vir poesie aanwakker, 

• novelle wat uit 'n aantal hoofstukke bestaan. V oorlesing van hierdie tipe literatuur 

gee die kleuter blootstellling aan genres; 

• 'n biografie van historiese en bekende figure kan ook aan die kleuter voorgehou 

word; en 

• groot boeke wat vergrotte weergawes van kleiner prent-storieboeke is. Hierdie 

boeke word aan die kleuter op so 'n wyse voorgelees dat die kleuter die geskrewe 

teks kan volg, die verband tussen mondelinge en geskrewe taal kan identifiseer en die 

rigtingkonvensie van skrif kan volg. Die beskikbaarheid en verkrygbaarheid van 

hierdie tipe boeke in Suid-Afrika is redelik beperk maar onderwysers word 

desnieteenstaande aangemoedig om beskikbare storieboeke van die aard aan kleuters 

voor te lees. 

Uit die bogenoemde bespreking kan afgelei word dat die keuse van storieboeke 'n 

komplekse taak is en nie lukraak kan geskied nie. Dit verg dus deeglike beplanning en 

kreatiwiteit van die onderwyser en ouer om boeke op so 'n wyse te kies dat dit in die 

geletteredheidsbehoeftes van die kleuter voorsien. Die voorlees van stories moet nie 

alleen tot 'n verskeidenheid van aktiwiteite lei nie, maar dit moet 'n waardevolle bydrae 
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lewer tot die totale lewenswereld, geletterdheidsontwikkeling en selfaktualiserin~ op die 

affektiewe, kognitiewe en normatiewe domeine van die kleuter. Vervolgens sal die 

ontwikkeling van skrif, as deel van geletterdheidsontwikkeling by die voorskoolse kind, 

bespreek word. 

3.9 ONTWIKKELING VAN SKRIF 

"Writing helps us to learn. We can work out ideas and reflect on them, record 

observations, capture and concentrate thoughts and so generate new ideas" 

(Daniels 1996:5). 

Dit is dus duidelik dat die vermoe om reeds voorskools informeel te leer skryf, 'n 

onontbeerlike en noodsaaklike vaardigheid is. Aangesien die kleuter horn in 'n 

ontwikk:elende geletterdheidswereld waar geletterdheidsvaardighede noodsaaklik is 

bevind, kan die waarde van skrif nie oorbeklemtoon word nie. Die navorser meen dat die 

kleuter aan hierdie vaardigheid blootgestel moet word, sodat hy deel kan neem aan 

geletterdheidsgeleenthede- en ervarings wat die samelewing bied. 

Die behoefte om by skryfaktiwiteite betrokke te raak, ontwikkel van so vroeg as van die 

ouderdom van agtien maande, of selfs vroeer. Dit word veral waargeneern as die kleuter 

skryfinstrumente hanteer, dit manipuleer en daarmee krabbels maak. Hierdie proses duur 

voort in die daaropvolgende aantal jare (Schwartz 1988: 16). Daniels (1996:6) sluit 

hierby aan en meld dat kinders reeds op die ouderdom van twaalf maande in staat is om 

merke op papier te maak. 

Dit is algemeen bekend dat 'n groot groep kleuters kan skryf wanneer hulle die formele 

leersituasie betree. Hall (1987:27) bevestig dat die kleuter skrif as betekenisvol beleef 

Die kleuter besef reeds vanaf 'n vroee ouderdom dat skrif 'n boodskap oordra wat 

betekenis inhou. Hy besef voorts dat skrif uit simbole wat saamgevoeg word, bestaan en 

met wit spasies op papier geskei word en ook dat letters uit veskillende groottes en vorrns 

en ook uit skrifsimbole bestaan. 
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Martlew ( 1988: 91) sluit by bogenoemde skrywer aan en meen dat die kleuter wel oor 

voorkennis rondom die funksie van skrif beskik voordat hulle skool toe gaan. Die kleuter 

besef dat skrif 'n visuele taal is en toon 'n bewussyn dat skrifsimbole 'n boodskap 

simboliseer. Hierdie bewussyn stel die kleuter in staat om bepaalde metalinguistiese 

vaardighede rondom skrif te ontwikkel. 

Die navorser ondersteun bogenoemde uitsprake en meen dat die kleuter blootgestel moet 

word aan informele gedifferensieerde skryfaktiwiteite. Die voorskoolse kurrikulum 

behoort voorts voorsiening te maak vir die inoefening van skryfvaardighede op beide 

metakognitiewe en metalinguistiese vlak. 

Die ouer kan 'n groot bydrae lewer tot die kleuter se skryfontwikkeling. Spontane 

skrywers, soos spontane lesers, word in geletterde huise groot. Die kleuter se ouer stel 

skryfgereedskap en papier tot sy beskikking sodat hy van jongs af met geskrewe taal kan 

eksperimenteer. Boeke en leesstof is beskikbaar en toeganklik. Die ouer se voorbeeld rig 

voorts duidelik die doel en funksies van skrif. Hy maak inkopielyste, skryf briewe, maak 

notas en lees aantekeninge. Hy lees ook dikwels vir die kleuter voor. Mettertyd begryp 

die kind dat skrif 'n boodskap oordra. Die navorser meen dat die kleuter sodoende leer 

dat skrif taalbetekenis vasle en dat daar verhoudings tussen letters en klanke bestaan. 

Die kleuter in 'n geletterde omgewing leer dus skryf op net so 'n natuurlike wyse as wat 

hulle leer om te praat. Hulle is omring van geskrewe taal, hulle vorm en toets hipoteses 

daaroor, hulle kry terugvoering oor die korrektheid van hulle hipoteses en vorm 

gewysigde hipoteses wat op die terugvoering gebaseer is (Kriegler 1~90:2). 

Morrow (1997:262) sluit hierby aan en voer aan dat die kind se taalontwikkeling deel 

uitmaak van 'n leerproses wat deelname aan sosiale betekenisgewing insluit. Skrif is 'n 

passiewe simboolsisteem waardeur gekommunikeer word. Die kind moet egter ook leer 

luister, skryf en praat wat deel van simboolontwikkeling vorm. Hierdie vaardighede 

word aangewend sodra die kind begin kommunikeer aangesien betekenis deur middel van 
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luister, praat en nie-verbale kommunikasie gegee word, clan simbolies deur middel van 

spel weergegee word en geteken, geskryf en gelees word. 

Verskeie skrywers, waaronder Sulzby (1985:458), Campbell (1996:10), Schwartz 

(1988:66), Martlew (1988:99) en Levin en Landsman (1989:370) toon die ontwikkeling 

van skryf aan. Aangesien hierdie skrywers die skryfontwikkeling van die kleuter in min 

of meer dieselfde kategoriee plaas sal daar vervolgens slegs na Sulzby en Campbell se 

kategorisering verwys word. 

Sulzby (1985:458) het ses bree kategoriee waarbinne skryfontwikkeling plaasvind 

geldentifiseer. Die kategoriee is soos volg: 

• Skryf deur middel van teken 

Die kind skryf deur middel van prentjies. Die kind kan die verhouding tussen skryf 

en teken bepaal en onderskeid tussen die twee tref. Teken en skrifword deur die kind 

as 'n medium van kommunikasie, wat 'n spesifieke boodskap dra, gesien. Hy lees 

dus sy prent asof dit skrif met 'n boodskap is. 

• Skrif deur middel van krabbels 

Die kind gebruik krabbels as skrif Die krabbels vertoon dikwels 'n patroon van links 

na regs. Die kind hanteer gevolglik die skryfinstrument soos die volwassene. Die 

krabbels vertoon later 'n korrelasie met skrif 

• Skrif deur middel van lettervorms 

Die kind se skryfpogings bestaan uit vorms wat korreleer met skrif Die lettervorm 

word self deur die kind geskep. 

• Skryf deur middel van letterstringe of aangeleerde eenhede 
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Die kind gebruik letters wat by gesien of aangeleer bet. Hy wend graag letters wat in 

sy naam voorkom, aan. Die letters word heel dikwels rond geskommel, of letters 

word herhaaldelik in verskillende vorms gebruik. Die kind skryf graag ook letters in 

reekse neer. 

• Skrif deur middel van selfgeskepte spelling 

Die kind ontwerp sy eie spelling vir woorde. Een letter verteenwoordig dikwels 'n 

lettergreep. Woorde oorvleuel soms en woorde word nie behoorlik gespasieer nie. 

Met verloop van tyd vertoon die woorde 'n korrelasie met konvensionele skrif 

• Skrif deur middel van konvensionele spelling 

Die kind se skrif korreleer met die van die volwassene. 

Campbell (1996: 10) noem die stadia van ontwikkeling van skrif by die kleuter en elkeen 

word kortliks toegelig soos volg: 

• Krabbels 

Die kind "skryf' sirkels en ovale deur groot krulle met sy potlood te maak. Hierdie 

krabbels kan nie onderskei word van die krabbels wat gemaak word wanneer die kind 

teken nie. 

• Liniere krabbels 

Die skrif bet 'n liniere voorkoms en bevat geen letters of lettervorms nie. Hierdie 

krabbels vind gewoonlik op horisontale vlak plaas. Pseudo- of kammaletters word 

geskryf Pseudoletters is liniere krabbels wat soms lettervorms bevat en vertoon vertikale 

en horisontale lyne, sirkels, halwe sirkels en hoe wat met letters geassosieer word, maar 

nie herkenbaar is as letters van die alfabet nie. 
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• Letten 

Die pseudoletters verander mettertyd na alfabetiese letters. Alboewel die oorgrote 

meerderbeid van die kind se skrif werklike letters bevat, korreleer dit nie noodwendig 

met gesproke taal of die ware boodskap van die kind nie. 

• Eienaam 

Die letters wat die kind gebruik wanneer by skryf, bevat gewoonlik letters van sy eie 

noemnaam. 

• Selfontwikkelde spelJing 

Die kind neem 'n groot sprong deur klanke wat met 'n letter geassosieer word, te gebruik 

wanneer by skryf Die eerste letter van die woord verskyn in sy skrif Die skrif is van so 

aard dat dit redelik maklik vir 'n volwassene is om te lees. 

• Konvensionele woorde 

Sommige woorde wat in die kind se visuele gebeue vasgele is, word gebruik en verskyn 

dan korrek en akkuraat in die kind se skrif. Hierdie woorde word omring deur ander 

selfontwikkelde spelwoorde. Sommige kinders gebruik egter slegs woorde wat hulle kan 

spel. 

Wanneer bogemelde ontwikkelingstadia onder die loep geneem word, is dit duidelik dat 

die kleuter wel deur bepaalde stadia van skryfontwikkeling beweeg. Die navorser meen 

dat die kleuterskool die kleuter se individuele beboeftes in ag beboort te neem en 

dienooreenskomstig aktiwiteite beboort te bepaal. Die kleuter se skryfpogings moet 

voorts gerespekteer word en as 'n middel tot kommunikasie gesien word. 

Clay (1989:270) identifiseer vyfbeginsels van skrifwat die kind onder meer ontdek en 
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bemeester: 

• die herhalingsbeginsel; 

• die ontdekkingsbeginsel; 

• die lineere en rigtingbeginsel; 

• die beginsel van buigsaamheid; en 

• die tekenbeginsel. 

• Die herhalingsbeginsel 

Die beginsel van herhaling naamlik dat dieselfde simbole oor en oor gebruik: word, word 

eerste ontdek. 

• Die ontdekkingsbeginsel 

Die ontdekking dat skrif uit 'n bepaalde aantal tekens wat in verskillende kombinasies 

herhaal word bestaan, open nuwe moontlikhede vir die kind. Die kind se skrif vertoon 

meer ooreenkomste met standaard skryfpatrone. Boeke en bladsye word geskryf met 'n 

paar letters wat oor en oor herhaal word. Die letters word lukraak georden. 

• Lineere en rigtingbeginsel 

Die lineere beginsel het betrekking op rigting en direksionaliteit en is selde ten volle 

bemeester voor die kind se tweede skooljaar. Dit behels kennis dat skrif: 

- horisontaal oor die bladsy gaan; 

- in die boonste linkerhoek begin en na regs gaan; 

- van links na regs tot aan die regterkantste einde van die reel loop; en 

- ophou in die regterkantste onderste hoek van die bladsy en weer voortgesit word 

in die linker boonste hoek van die volgende bladsy. 

Die kind wat nog besig is om hierdie beginsels te bemeester, vertoon dikwels 

letteromkerings of spieelskrif, of begin onder aan die bladsy skryf en beweeg boontoe. 
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Afhangende van waar hulle op die bladsy begin, skryf hulle of ondertoe of boontoe. As 

'n kind byvoorbeeld onder in die regterhoek van die bladsy begin skryf, sal hy maklik 

spieelskrif skryf, terwyl dieselfde kind nomaal sal skryf as hy in die boonste linkerhoek 

begin. 

• Die buigsaamheidsbeginsel 

Die beginsel beteken dat sommige lyne of kurwes by bestaande letters bygevoeg kan 

word om nuwe letters te vorm of om die bestaande letters stilisties te verander. 'n Lyn 

wat byvoorbeeld by die hoofletter "F" gevoeg word, maak daarvan 'n "E". Elke letter 

kan in verskillende tipografiese style verskyn. Soos die lineere beginsel, neem dit 

sommige kinders 'n hele paar jaar om die alfabet werklik te bemeester. 

• Die tekenbeginsel 

Die tekenbeginsel hou in dat die doel van skrif is om betekenis te kommunikeer. Soos 

wat die kind hierdie beginsel begin snap, probeer hy eksperimenteer met meer komplekse 

vorms van geskrewe kommunikasie en dikwels word tekeninge en skrif gekombineer. 

Die navorser meen dat hierdie beginsels onderliggend aan uiteindelike 

geletterdheidsontwikkeling is. V oorsiening binne die voorskoolse kurrikulum vir die 

informele aanleer en inoefening van hierdie vaardighede, is dus noodsaaklik. Daniels 

(1996:8) se in hierdie verband: "Scribbling is to writing what babbling is to talking, 

preceding it . . . As a babbling child thinks he talks, so a scribbling child thinks he writes. 

One is natural to him, as universal, as much a part of his growth, as the other. He needs 

no urging to practice either." 'n Kleuter wat dus aan hierdie vaardighede blootgestel 

word, het weining aanmoediging nodig om te skryf. Alhoewel sy skryfpogings nie 

noodwendig deur 'n geletterde persoon gelees kan word nie, dra dit ware betekenis vir 

die kleuter wat dit geskryf het. Die kleuter wat skryf of dit krabbels of konvensionele 

letters is, is in staat om sy skryfpogings te interpreteer en aan die geletterde persoon oor 

te dra. 
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Onderwysers en ouers kan verskeie strategiee aanwend en aktiwiteite skep om skrif by 

die kleuter aan te moedig en te ontwikkel. Die teenwoordigheid en beskikbaarheid van 

skryfgereedskap alleen is nie voldoende vir die ontwikkeling van skryfvaardighede nie. 

Die navorser meen dat kleuterskole eerder klem op die fyn motoriese en perseptuele 

waarde van skrif plaas en nalaat om die waarde van skrif as kommunikasiemiddel, as 

onderdeel van geletterdheidsontwikkeling, aan die kleuter oor te dra. Alie skrif moet 

egter gesien word as 'n poging om 'n boodskap oor te dra en dat skrif betekenis dra. Die 

navorser meen voorts dat skryfgeleenthede alleen me voldoende vtr 

geletterdheidsontwikkeling is me en dat doelbewuste informele skryfonderrig moet 

plaasvind. Na aanleiding van die navorsing wat gedoen is en vanuit praktiese ervaring 

blyk die volgende riglyne waarvolgens informele skrifontwikkeling gedoen kan word as 

belangrik: 

• die omgewing waarin die kleuter horn bevind moet ryk aan skrif wees; 

• skrif en "skriftelike werk" moet as aangename en genotvolle aktiwiteite beleef word; 

• die volwassene moet 'n voorbeeld vir die kleuter wees en voortdurend die waarde van 

skrif demonstreer; 

• die kleuter moet van genoegsame skryfapparaat voorsien word; 

• die volwassene behoort die kleuter byte staan in die keuse van 'n tema en leiding 

verskaf waaroor geskryf kan word 6f die kleuter aanmoedig om self 'n tema te kies; 

• die stadium van skrifontwikkeling waarbinne die kleuter horn bevind, behoort 

gerespekteer te word en dit te beskou as betekenisvolle kommunikasie; 

• die volwassene behoort die kleuter aan te moedig om skrif as individuele en sosiale 

aktiwiteite aan te wend tydens die maak van 'n inkopielys, kaartjies of aankondigings 

maak en 'n storie skryf; 

• die kleuter blootstel aan skryftekens en hul betekenis; 

• klank-simbool verhouding uit te wys; 

• selfgeskepte spelling aan te moedig; en 

• die belang en waarde van skrif as deel van geletterdheidsontwikkeling te beklemtoon. 

Vervolgens sal die rol van die ouers in geletterdheidsontwikkeling van die kleuter 

bespreek word. 
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3.10 OUERBETROKKENHEID 

"I was fortunate enough to be raised in a highly literate environment. My parents 

read to me frequently, and of equal if not greater importance, they read a lot on 

their own. My mother would almost always have a paperback book of magazines 

with her that she would read whenever my younger sister and I were being calm 

enough to give her the opportunity to do so, and my father read the newspaper 

every evening. Observing this, gave me an intense desire to read on my own. My 

parents either anticipated this or recognized my needs, because we had (and still 

have) a huge selection of children's books of all types and levels of difficulty at 

our house. From field guides to birds and plants to novels, there was a little of 

everything, and that's not even counting the frequent trips to the library" (Roe & 

Vukelich 1998:286). 

Die waarde van ouerbegeleiding in die geletterdheidsontwikkeling van die kleuter kan nie 

oorskat word nie. Die skrywer van die vorige aanhaling toon hoe agting vir die 

volwassenes in sy lewe wat lees hoog aanslaan. Hierdie agting lei tot respek vir lees 

aangesien die volwassenes aktief betrokke by die geletterdheidsgereedmakingsproses is. 

Die waarde van lees vir geletterdheid word voorts beklemtoon en aangemoedig. Die 

beskikbaarheid van leesmateriaal en leesaktiwiteite word as uiters belangrik beskou en 

daarom beklemtoon ook Hayden en Sanders (1998:137), Smythe (1998:89), Talan 

(1998:51); Love, Williams, Salas en Cobb (1991:173) eweneens die waarde van 

ouerbetrokkenheid tydens geletterdheidsontwikkeling. 

Vanuit die bestudering van die genoemde outeurs se werke sal die volgende aanbevelings 

gemaak kan word ten aansien van ouerbetrokkenheid: 

• dit is van die uiterste belang dat die ouer as onderwysvennoot in die informele 

leesgereedmaking van die voorskoolse kind aanvaar word. In Suid-Afrika bestaan die 

persepsie dat die onderwyser en skool die primere hulpverlener is en verantwoordelik 

vir die geletterdheidsontwikkeling van die kind 1s. Die rol van die ouers as 

opvoedingsvennoot word van minder waarde geag; 
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• dit is egter noodsaaklik dat die ouer op alle vlakke van informele leesgereedmaking 

betrek word. Die betrokkenheid van die volwassene behoort bloot 'n verlengstuk van 

die nonnale opvoedingsbemoeienis te wees. Die ouer moet dus informele voordoen-, 

saamdoen- en selfdoengeleenthede skep wat die kleuter se ontluikende 

geletterdheidsbehoeftes bevredig. Hierdie aktiwiteite behoort op 'n gereelde basis 

plaas te vind en albei ouers moet verkieslik hierby betrek word. Ouer boeties en 

sussies kan ook 'n waardevolle bydrae lewer; 

• die ouer moet egter ook riglyne en steun ontvang rakende aktiwiteite wat 

geletterdheid bevorder. Die voorskoolse inrigtings kan by wyse van praatjies, 

demonstrasies en werkswinkels die ouer oor geletterdheidsvaardighede inlig. 

Skakeling tussen die onderwyser en ouer behoort op 'n gereelde basis plaas te vind 

om die kleuter se geletterdheidsvordering te monitor; en 

• daar bestaan wel uitsonderings waar die ouer nie oor genoegsame vaardighede beskik 

om geletterdheidsaktiwiteite te beplan of 'n bydrae tot sy kleuter se 

geletterdheidsontwikkeling te lewer nie. Die ouer wat dit self moeilik vind om te lees 

of ongeletterd is, kan deur middel van bogenoemde ondersteuning en die nodige 

aanmoediging en takt sy houding verander en gemotiveer word om sy eie vlak van 

geletterdheid te verhoog. 

Volgens Miller (1996: 116) is die rol van die ouers as model, ondersteuner en fasiliteerder 

tydens geletterdheidsontwikkeling 'n natuurlike en spontane gebeurtenis. Die 

volwassene se rol is onder andere om met die nodige sensitiwiteit in die kind se behoeftes 

te voorsien, in te gryp indien nodig, in gesprek te tree en inhoude te ontsluit wat die kind 

in staat stel om as 'n geletterde te ontwikkel. Die ouers is in die gunstigste posisie om die 

bogenoemde rol te vervul, aangesien hulle anders as die professionle opvoeder, die 

volgende faktore in hulle guns het: 

• unieke kennis van die kind; 

• genoegsame tyd vir een-tot-een interaksie; en 
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• die verskaffing van 'n natuurlike konteks waarbinne geletterdheidsontwikkeling kan 

plaasvind. 

Uit bogenoemde navorsing blyk dit dat die ouer se betrokkenheid 'n kritieke rol tydens 

geletterdheidsontwikkeling speel. Ouers moet dus aangemoedig en ondersteun word om 

deel te wees van geletterdheidsontwikkeling. 

3.11 SWTSOM 

In hierdie hoofstuk is 'n beeld van voorskoolse geletterdheidsontwikkeling gegee. 

Verskillende benaderings tot geletterdheidsontwikkeling is bespreek asook faktore wat 

geletterdheid beinvloed. Voorskoolse leesontwikkeling is aan die hand van 'n skematiese 

voorstelling behandel. Die navorser het ook verder gepoog om geletterdheids

ontwikkeling as 'n aspek van die kleuter se selfaktualisering te verken. Die rol van die 

kleuterskool en ouer tydens geletterdheidsontwikkeling is ook behandel. 

Die inligting wat in hierdie hoofstuk bespreek is, word nie as 'n volledige oorsig van die 

onderwerp beskou nie. Vrr die navorsingsdoeleindes van hierdie studie word dit egter as 

voldoende beskou. 

In die volgende hoofstuk sal die empiriese ondersoek wat ondemeem is, uiteengesit word. 



Hoofstuk4 

NA VORSINGSMETODIEK EN BEVINDINGE 

4.1 INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstukke is verslag oor skoolgereedmaking en geletterdheids

ontwikkeling gedoen. 'n Bree perspektief is oor die bestaande skoolgereedmakings

proses gegee. Die navorser het die waarde van informele geletterdheidsontwikkeling van 

die kleuter bestudeer en tot die besef gekom dat die voorskoolse kurrikulum wat tans in 

Suid-Afrika gevolg word, nie hiervoor voorsiening maak nie en dat informele 

geletterdheid van kardinale belang vir skoolgereedheid en leersukses is. 

'n Empiriese ondersoek vir die doel van hierdie ondersoek is ondemeem en 'n lys van 

modaliteite is saamgestel wat moontlik die kleuter in staat kan stel om aan die eise van 

formele onderwys te voldoen in terme van: 

• skooltoetrede; 

• akademiese vordering; 

• voorkoming van onderaktualisering; 

• toereikende funksionering te midde van die stelsel van uitkomsgerigte en inklusiewe 

onderwys;en 

• selfaktualisering. 

Die hoofdoel van die ondersoek was om 'n deeglike studie te ondemeem ten einde 'n 

geletterdheidsprogram, as deel van 'n skoolgereedheidsprogram, daar te stel wat 

opvoeders, ouers en terapeute sal help om kleuters informeel geletterdgereed te maak. 

In die lig van bogemelde kan die volgende hipoteses gestel word; die eksperimentele 

hipoteses (H1) sal telkens eerste gestel word en daa.ma die nulhipoteses (Ho): 

Hipotese 1 (Hi): Daar is beduidende verskille tussen geletterdheidsontwikk:eling en 
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boekorientasievaardighede. 

Nulhipotese l (Ho): Daar sal geen heduidende verskille wees tussen geletterdheids

ontwikkeling en hoekorientasievaardighede nie. 

Hipotese 2 (H1): Die aanleer van vaardighede in verband met geskrewe taal maak die 

hemeestering van informele geletterdheid moontlik. 

Nulhipotese 2 (Ho): Die aanleer van vaardighede in verhand met geskrewe taal maak nie 

'n heduidende verskil in die bemeestering van informele geletterdheid moontlik nie. 

Hipotese 3 (H1): Daar is beduidende verskille tussen die bemeestering van 

rigtingkonvensie en informele geletterdheidsontwikkeling. 

Nulhipotese 3 (Ho): Daar sal geen beduidende verskille wees tussen die bemeestering 

van rigtingkonvensie en informele geletterdheidsontwikkeling nie. 

Hipotese 4 (H1): Daar is beduidende verskille tussen die belangstelling in hoeke, liedjies 

en versies en informele geletterdheidsontwikkeling. 

Nulhipotese 4 (Ho): Daar sal geen heduidende verskille wees tussen die helangstelling in 

boeke, liedjies en versies en informele geletterdheidsontwikkeling nie. 

Hipotese 5 (H1): Die hemeestering van foneemhewussyn sal hydra tot informele 

geletterdheidsontwikkeling. 

Nulhipotese 5 (Ho): Die hemeestering van foneemhewussyn sal geensins hydra tot 

geletterdheidsontwikkeling nie. 

Hipotese 6 (H1): Die aanleer van 'n woordhewussyn sal informele geletterdheids

ontwikkeling positief helnvloed. 
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Nulhipotese 6 (Ho): Die aanleer van 'n woordbewussyn sal geen invloed op 

geletterdheidsontwikkeling he nie. 

Hipotese 7 (H1): Daar is beduidende verskille tussen kleuters wat oor 'n semantiese en 

sintaktiese bewussyn besk:ik en kleuters wat nie oor 'n semantiese en sintaktiese en 

informele geletterdheidsontwikkeling bewussyn beskik nie. 

Nulhipotese 7 (Ho): Daar sal geen beduidende verskille wees tussen kleuters wat oor 'n 

semantiese en sintaktiese bewussyn ten aansien van informele geletterdheidsontwikkeling 

besk:ik en kleuters wat nie oor 'n semantiese en sintaktiese bewussyn besk:ik nie. 

Hipotese 8 (H1): Slayfvaardighede speel 'n belangrike rol in informele geletterdheids

ontwikk:eling. 

Nulhipotese 8 (Ho): Slayfvaardighede speel geen rol in informele geletterdheids

ontwikkeling nie. 

Hipotese 9 (H1): Aanleer van geletterdheidsvaardighede by kleuters maak die 

bemeestering van informele leersituasies moontlik. 

Nulhipotese 9 (Ho): Daar sal geen duidelik waarneembare versk:ille wees by kleuters wat 

reeds oor geletterdheidsvaardighede besk:ik en diegene daarsonder by skooltoetrede nie. 

Hipotese I 0 (H1): Die bemeestering van informele geletterdheidsvaardighede sal die 

kleuter tot uiteindelike selfaktualisering lei. 

Hipotese 10 (Ho): Die bemeestering van informele geletterdheidsvaardighede sal geen 

bydrae tot uiteindelike selfaktualisering maak nie. 

Hipotese 11 (H1): Bestaande geletterdheidsvaardighede by kleuters ~dens skooltoetrede, 

het 'n positiewe invloed op hulle skolastiese vordering. 
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Nulhipotese 11 (Ho): Kleuters wat reeds oor geletterdheidsvaardighede by skooltoetrede 

beskik, se vordering sa1 verskil van die leerders wat sonder genoemde vaardighede 'n 

aanvang met formele onderwys maak. 

In hierdie hoofstuk word 'n uiteensetting gegee van bepaalde navorsingsontwerpe wat 

aangewend is, om die geletterdheidsontwikkeling van die voorskoolse kleuter te beskryf 

'n Beskrywing van die steekproef word verskaf asook die omvang van die 

steekproefgrootte. Die navorsingstrategie wat tydens hierdie studie gevolg is, word 

breedvoerig bespreek. In die daaropvolgende afdeling word die navorsingsintrumente, 

waaronder die kontrolelys en observasie, beskryf. Die beskrywing van die resultate wat 

tydens die studie verkry is, asook die toetsing van die hipoteses word ter afsluiting van 

die hoofstuk onder die loep geneem. 

4.2 BEPAALDE NAVORSINGSONTWERPE 

4.2.1 Die enkelsisteemontwerp 

4.2.1.1 Omskrywing van die begrip enkelsisteem 

'n Enkelsisteem verwys na herhaaldelike bestudering van 'n enkele onderwerp oor 'n 

bepaalde tydperk. Die enkelsisteem kan onder andere 'n individu, familie, groep, 

organisasie of gemeenskap wees (De Vos 1998:40). Deur middel van 'n enkelsisteem 

kan die progressie of regressie, en die invloed van 'n intervensieprogram in 'n bepaalde 

veld gemeet word. Die kwaliteit van die intervensie asook die doelmatigheid daarvan 

kan bepaal word. Hierdie metode is veral geskik vir die bepaling van die verband tussen 

navorsing en praktyk. 

Tripodi (1994:6) meen dat 'n enkelsisteem aangewend word om die spesifi.kasie 

(presiesheid) en meetbaarheid van veranderlikes van 'n probleem te bepaal. Sodoende 

word 'n beeld van die omvang en dringendheid van die probleem bepaal sodat die nodige 

intervensieprogram beplan kan word. Die navorser kan die enkelsisteemontwerp 
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aanwend deur gebruik te maak van ontwerpe, grafiese voorstellings, patroonontleding en 

statistiese analises om 'n uitspraak aangaande die vordering en bereiking van kennis of 

insig te lewer. Tripodi (1994:6) meen dat hierdie proses uit drie fases of stappe bestaan. 

Die fases is soos volg: 

• basislynfase; 

• intervensiefase; en 

• opvolgfase. 

Strydom (1986:219) stel voor dat die enkelsisteem uit twaalf stappe bestaan. Elk van die 

onderhawige stappe sal vervolgens bespreek word. Strydom (1986:219) stet ook voor dat 

'n navorser hierdie stappe noukeurig moet volg en sodoende verseker dat die praktyk en 

teorie met mekaar in verband gebring word. Die navorser het hierdie stappe as riglyn 

gebruik tydens die ondersoek. Die navorsing is hiervolgens uitgevoer en dit het die 

nodige struktuur aan die navorsingsprojek verleen. Die stappe is soos volg: 

Stap 1: Fonnuleer die probleem 

Die navorser stel ondersoek in na die probleemarea. Die probleemareas word 

geprioritiseer, 'n keuse word gemaak en gedefinieer. 

Stap 2: Literatuuntudie 

'n Literatuurstudie word ondemeem om te bepaal of die probleem voorheen nagevors is. 

Dit verskaf 'n raamwerk vir die navorser om later sy navorsing met hierdie studies en 

bevindinge te vergelyk. Die navorser rig sy eie studie deur die wyse te bepaal waarop die 

probleem aangespreek gaan word. Hy stel homself dus op die hoogte van die mees 

effektiewe navorsingsmetodes en intervensieprogramme vir die spesifieke studie. 

Stap 3: Daantelling van doelwitte en doelstelling 
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Die navorser stel algemene doelstellings en spesifieke doelwitte wat struktuur aan sy 

studie sal verleen. Hy beplan voorts ook spesifieke doelstellings en doelwitte wat die 

uiteindelike intervensieprogram na inhoud en omvang sal rig. 

Stap 4: Fonnuleer die hipoteses 

Die navorser ontwikkel hipoteses rondom die moontlike invloed wat die veranderlikes op 

die navorsingsprobleem mag he asook die wyse waarop hierdie veranderlikes verreken 

kanword. 

Stap 5: Navorsingsontwerp 

Die navorser bepaal die wyse waarop die data of inligting ingesamel en geanaliseer gaan 

word. Dit sluit onder andere die volgende in: 

• versameling van data; 

• wyse waarop die data ingesamel gaan word; 

• wie by die studie betrek gaan word; 

• waar en wanneer die projek ondemeem gaan word asook die 

• aksieplan van die betrokkenes wat bepaalde insette gaan lewer. 

Stap6: Definieer die athanklike veranderlike 

Dit is die veranderlike of dimensie waar die navorser meen verandering sal intree of 

plaasvind. Die afhanklike veranderlike kan omskryf word as 'n spesifieke meetbare 

aanduiding wat die navorser in staat sal stel om verandering tydens die navorsing te 

evalueer. 

Die navorser moet egter die afhanklike veranderlikes definieer in spesifieke meetbare 

entiteite asook uitkomste. 

Stap 7: Definieer die onathanklike veranderlike 
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Die onafhanklike veranderlike moet vervolgens duidelik omskryf word. Die 

onathanklike veranderlike is die intervensieprogram, met ander woorde die strategie en 

spesifieke tegnieke of prosedures wat deur die navorser aangewend word om gedrag 6f 

die proses te verander. 

Dit is noodsaaklik dat daar 'n logiese verwantskap tussen die afhanklike en onafhanklike 

veranderlikes bestaan aangesien dit struktuur aan die navorsingsondersoek verleen. 

Stap 8: Identifiseer stoomisse 

Die navorser moet vooruitskattings maak om te bepaal of daar spesifieke stoornisse is 

wat die studie of intervensieprogram kan kontamineer. 

Stap9: Basislynfase 

Die basislynfase is 'n loodsondersoek wat onderneem word voordat die afhanklike 

veranderlike gelmplementeer word. Dit verseker dat die navorser beheer oor die 

navorsingsprojek kan uitoefen. Sodra hierdie fase behoorlik afgehandel is, kan die 

intervensieprogram 'n aanvang neem. 

Stap IO: lntervensiefase 

Die beplande intervensie word toegepas en die onathanklike veranderlike word 

geimplementeer. 

Stap 11: Analise van data 

Sodra die program afgehandel is, word die data geanaliseer om te bepaal of daar 

verandering in die omstandighede of athanklike veranderlikes plaasgevind het. Die 

verhouding tussen die veranderlikes en die invloed daarvan op die athanklike 

veranderlikes, word bepaal. 
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Stap 12: Bevindinge 

Die navorser skryf 'n navorsingsverslag wat gepubliseer kan word. Hierdie 

navorsingsresultate kan tot beskikking van ander professionele persone gestel word deur 

middel van konferensies, werkswinkels en publikasies. Dit stel ander praktisyns in staat 

om bepaalde ingrepe en intervensieprogramme in die praktyk aan te wend. 

Vervolgens sal daar na die voordele verbonde aan 'n enkelsisteemontwerp gekyk word. 

4.2.1.2 V oordele van die implementering van me enkelsisteemontwerp 

Grinnell (1992:40), Tripodi (1994:10) en De Vos (1998:14) noem die volgende voordele 

wat die enkelsisteem inhou: 

• doelwitte en intervensiemetodes kan sistematies en noukeurig geselekteer word; 

• aangesien die meetinstrumente deeglik geselekteer en omskryf is, kan begrip vir die 

klient, groep of sisteem se probleem getoon word; 

• beide die navorser en navorsingsgroep is in beheer van die proses en 'n duidelik:e 

beeld van die omvang en vordering van die "program" kan verkry word; 

• die enkelsisteem verskaf riglyne vir beide die navorser en navorsingsgroep om te 

bepaal of die verwagte veranderings intree; 

• die intervensiemetodes kan aangepas word aangesien die navorsingsprojek op 'n 

gereelde basis gemonitor word. Die navorser verkry 'n beeld van die resultate wat 

suksesvol aangewend kan word en pas tegnieke dienooreenkomstig aan; 

• 'n aanduiding van die tipe intervensie wat toepaslik vir 'n bepaalde groep, sisteem of 

omstandighede is, kan bepaal word; 

• die enkelsisteem is nie 'n ingewikkelde proses nie en kan gerieflik deur die navorser 

geimplementeer word; 

• die metode is koste-effektief en neem nie noodwendig baie tyd in beslag nie; 

• dit is 'n direkte vorm van navorsing en die navorsingsresultate is onmiddellik 

beskikbaar; 
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• die navorser doen sy eie navorsing en die navorsingsprojek is nie afhanklik van ander 

navorsers nie; 

• die enkelsisteem poog om ondersoekend te werk en data kan ook op 'n kwalitatiewe 

wyse ingesamel word; 

• die enkelsisteem fokus op doelwitte wat deur beide die navorser en individu, sisteem 

of groep gestel word; en 

• hipoteses kan voortdurend getoets word en die verhouding tussen die spesifieke 

intervensieprosedures en veranderings wat intree, kan bepaal word. 

Daar is egter ook nadele verbonde aan die enkelsisteemontwerp. Die nadele word 

vervolgens onder die loep geneem. 

4.2.1.3 Nadele van die implementering van die enkelsisteemontwerp 

Grinell (1992:40), Tripodi (1994:10) en De Vos (1998:14) noem die volgende nadele wat 

die enkelsisteem inhou: 

• daar moet gewaak word dat metingsprosedures wat gevolg word, nie 'n nadelige 

uitwerking of 'n las op die klient plaas nie; 

• foutiewe intervensieprogramme kan aangewend of ge1mplementeer word; 

• intervensieprogramme mag onsuksesvol wees; 

• indien daar bewyse van sukses is, is dit nie altyd moontlik om 'n waterdigte saak vir 

onttrekking, omkering of modifikasie van die behandeling daar te stel nie. 

• die ondersoek en behandeling of intervensie behoort nie deur dieselfde persoon 

behartig en uitgevoer te word nie. Die uiteindelike doel van die enkelsisteem is om 

praktyk en teorie met mekaar in verband te bring en daarom is dit noodsaaklik dat 

dieselfde persoon verantwoordelik vir beide prosesse is; 

• alle veranderlikes behoort gekontroleer te word om te verseker dat 'n bepaalde 

onafhanklike veranderlike verantwoordelik is vir die gedragsveranderlike; 

• sommige navorsers mag meen dat die enkelsisteem die meer klassieke 

navorsingsmetodes of -prosedure/s vervang of ondermyn; 
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• veralgemenings kan nie van die enkelsisteem afgelei word nie. Vergelykings word 

moeilik getref en dit beinvloed a:fleidings wat gemaak kan word; 

• opvolgstudies moet na die intervensieprogram voortgaan om die effektiwiteit van 

sodanige intervensieprogram te bepaal; en 

• die enkelsisteem kan alleenlik vir gedragsveranderinge aangewend word. Dit is egter 

ook waar dat indien die navorser die probleem en intervensieprogram deeglik met die 

gestelde doelwitte in verband bring, die enkelsisteem toereikend vir sodanige 

situasies aangewend kan word. 

Die navorser pas die enkelsisteem toe op grond van die genoemde voordele. 

4.2.2 Kwantitatiewe ondenoek in hierdie studie 

Aangesien die navorser 'n bepaalde groep proefpersone by die navorsingsprojek betrek 

bet, fokus sy op kwantitatiewe navorsing. 

De Vos (1998:239) en Tripodi (1994:5) meen dat beide kwantitatiewe en kwalitatiewe 

navorsingsmetodes paradigmas is wat die rigting waarin 'n navorsingsprojek beweeg, 

bepaal. Reamer (1998:158) omskryfkwantitatiewe data as inligting wat ingesamel word 

en wat dan in syfers uitgedruk kan word. en hy verduidelik kwantitatiewe navorsing 

verder deur te verwys na 'n voorbeeld wat aandui dat 'n persoon 'n telling van 35 op 'n 

vraelys behaal. Reamer beskou hierdie as kwantitatiewe data aangesien die data 

kwantifiseerbaar is. 

Berg (1995:2) sluit hierby aan deur 'n vergelyking tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe 

navorsingsmetodes te tref Hy meen dat kwantitatiewe navorsing groter aanhang binne 

die sosiale wetenskappe geniet. Die rede vir die gebruik van kwantitatiewe navorsing 

wat in syfers of getalle uitgedruk kan word, verleen presiesheid daaraan. K wantitatiewe 

navorsing verwys dus na bepaalde hoeveelhede by die meting van spesifieke aspekte. 

Mouton en Marais (in Schoeman & Botha 1991:48) definieer kwantitatiewe navorsing as 
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"daardie benadering in die geesteswetenskaplike navorsing wat meer geforma/iseerd, 

sowel as eksplisiet gekontroleerd is, met 'n reikwydte wat meer presies afgebaken is en 

relatief na aan die natuurwetenskappe se benadering gelee is." Grinnell (1992: 189) 

meen dat kwantitatiewe navorsing hoofsaaklik gebruik maak van sosiale meningspeilings 

of opnames, gestruktureerde gesprekke, self-administrerende vraelyste en sensus

opnames. Mouton et al (1990: 155-156) beskryfkwantitatiewe navorsing soos volg: 

• dit is hoogs geformaliseerde navorsing wat eksplisiet beheer kan word; 

• die wydte van die navorsingsprojek kan goed gedefinieer word; en dat dit 

• nou verwant aan die fisiese wetenskappe is. 

De Vos (1998:89) noem die volgende wyses waarop data kwantitatief ingeskakel kan 

word: 

• vraelyste: 'n Vraelys kan omskryfword as 'n instrument met oop- en geslote vrae of 

verklarings waarop 'n respondent reageer. Daar bestaan 'n verskeidenheid vraelyste, 

onder andere, telefoniese vraelyste, versende vraelyste asook groepsvraelyste. 

• kontrolelys: 'n Kontrolelys is 'n tipe vraelys wat uit 'n aantal verklarings bestaan. 

Die respondent se respons word aangedui deur 'n merkie in die ')a" of "nee" kolom. 

• indekse en skale. 'n Indeks is 'n meetinstrument wat veranderlikes in bepaalde 

rangordes plaas (De Vos 1998: 167). 'n Skaal gee 'n aanduiding van 'n interval of 

verhoudingsvlak van meting. 'n Skaal word as 'n hoer meetinstrument as 'n indeks 

beskou. 

Kwalitatiewe navorsmg is 'n verdere metode waardeur data ingesamel kan word. 

Vervolgens sal daar na enkele omskrywings van kwalitatiewe navorsing gekyk word. 

4.2.3 Kwalitatiewe navorsing 

Reamer (1998: 158) meen dat kwalitatiewe navorsing inligting is wat in woorde eerder as 

in syfers opgesom word. De Vos (1998:240) beskou kwalitatiewe navorsing as 'n 
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multiperspektiewe benadering wat sosiale interak:sie en betekenisse beskryf deur gebruik 

te maak: van 'n verskeidenheid van kwalitatiewe tegnieke of versamelingsmetodes. Dit 

dui dus op 'n proses wat onder bepaalde voorwaardes geskied. Schoeman et al (1991:48) 

sluit hierby aan en beskou kwalitatiewe navorsing as die gebruikmaking van 

gevallestudies of veldnavorsing. Berg (1995:3) meen dat kwalitatiewe navorsing na 

betekenisse, konsepte, definisies, karak:tereienskappe, metafore, simbole en die 

beskrywing van dinge verwys. 

Vervolgens sal steekproefneming en die metodes waarvolgens dit geskied, beskryf word. 

4.2.4 Steekproefneming 

Steekproefneming is die proses waardeur 'n aantal individue, wat verteenwoordigend van 

'n groter populasie is, geselekteer word vir 'n bepaalde studie. Die individue wat 

geselekteer word, verteenwoordig die steekproef Hulle word vanuit 'n populasie gekies. 

(Gay 1996: 111 ). 'n Populasie verwys na 'n duidelik gedefinieerde groep mense, 

individue, voorwerpe of gebeure. 'n Steekproef is 'n gedeelte van so 'n groep. De Wet, 

Monteith, Venter en Strydom (1981:110) meen dat 'n steekproef getrek word om die 

navorser in staat te stel om betroubare inligting, wat hy vir sy studie benodig, te verkry. 

Aangesien die hele populasie nie by die steekproef betrek kan word nie, is dit nodig dat 

die navorser selektief te werk moet gaan sodat die steekproef verteenwoordigend van die 

populasie is. Daar bestaan hoofsaak:lik vier wyses waarop 'n steekproefneming kan 

geskied, wat vervolgens toegelig word. 

4.2.4. l Metodes van steekproefneming 

Die vier belangrikste metodes van steekproefneming is: 

• ewekansige steekproefneming; 

• gestratifiseerde steekproefneming; 

• trossteekproefneming; en 
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• sistematiese steekproefneming. 

Hier volg 'n uiteensetting van elk. 

Ewekansige steekproefneming 

Die ewekansige steekproef word daardeur gekenmerk dat elke lid van die steekproef 'n 

gelyke, onafhanklike kans het om ingesluit te word as lid van die steekproef (De Wet et 

al 1981:113). De Vos (1998:193) sluit hierby aan deur 'n ewekansige steekproef te 

beskryf as die metode waarby elke lid van die populasie 'n gelyke kans het om as 

proefpersoon geselekteer te word. Gay (1996: 114) en Reamer (1998: 137) ondersteun die 

genoemde skrywers en meen dat alle individue wat in die populasie gedefinieer is, in 'n 

gelyke en onafhanklike posisie staan om vir 'n ewekansige steekproef geselekteer te 

word. Gay (1996: 114) se voorts dat 'n ewekansige steekproef die beste metode is om 'n 

verteenwoordigende steekproef te trek. Volgens Reamer (1988:244) is die ewekansige 

steekproefneming voorts die eenvoudigste van die vier metodes van steekproeftrekking 

soos hierbo vermeld. 

Die skrywers Gay (1996:115), De Wet et al (1981:113) en De Vos (1998:194) meen dat 

daar bepaalde stappe wat gevolg moet word, tydens die uitvoer van 'n ewewkansige 

steekproef is, naamlik: 

• identifiseer en definieer die populasie; 

• 'n nommer word aan elke persoon toegeken; 

• bepaal die grootte van die steekproef; 

• die grootte van die populasie bepaal die nommergrootte wat in die ewekansige groep 

toegeken word; en 

• selekteer lede vir die steekproef deur een of ander metode wat op ewekansigheid 

berus, daar te stel. 

De Wet et al (1981:114) meen dat ewekansige steekproefneming die grondslag van die 

gestratifiseerde steekproefneming vorm wat vervolgens bespreek word. 
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Gestratifueerde steekproefneming 

Gestratifiseerde steekproefneming verwys na steekproefneming waar die populasie in 

subgroepe of strata verdeel word. Hierdie groepe is eensoortig in die sin dat hulle 

bepaalde ooreenstemmende karaktereienskappe soos onder andere geslag, huistaal, ras of 

ouderdom toon (De Vos 1998: 197). Reamer ( 1998: 140) omskryf gestratifiseerde 

steekproeftrekking as die wyse waarop data ingesamel word deur subgroepe vanuit die 

populasie, wat oor dieselfde eienskappe beskik, te betrek. Grinell (l 992:248) ondersteun 

hierdie omskrywing en voer aan dat sodra bepaalde karaktereienskappe vir die studie 

geidentifiseer is, 'n gestratifiseerde steekproef sonder moeite getrek kan word. Gay 

(1996:117) meen dat daar bepaalde stappe is aan die hand waarvan 'n gestratifiseerde 

steekproef getrek kan word en wel soos volg: 

• identifiseer en definieer die populasie; 

• bepaal die steekproefgrootte; 

• identifiseer die subgroepe of strata om toepaslike verteenwoordiging te verseker; 

• klassifiseer alle lede van die populasie as lede van die onderskeie subgroepe; en 

• selekteer 'n groep individue wat binne elke subgroep of strata toepaslik is. 

De Vos (1998:197) bevestig dat hierdie metode van steekproeftrekking veral aangewend 

word indien die navorser wil verseker dat verskillende groepe of segmente van die 

populasie verteenwoordig word. Die belangrikste voordeel van die gestratifiseerde 

steekproefneming is dat verteenwoordiging van subgroepe of strata gewaarborg word (De 

Wet et al 1981:115). 

'n Verdere wyse waarop individue of groepe vir steekproefneming geselekteer kan word, 

is deur 'n trossteekproefueming, wat vervolgens van nader beskou sal.word. 

Trossteekproefneming 

Gay (1996: 119) omskryf trossteekproefneming as die seleksie van groepe, eerder as 

individue, op 'n ewekansige wyse. Hierdie groepe beskik oor dieselfde 
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karaktereienskappe. Tros- ofbundelsteekproefneming verwys na lede van die universum 

wat op 'n bepaalde wyse saamgegroepeer is of in 'n bepaalde bundel of groep is. 

Voorbeelde van sulke groepe is onder andere leerders in skole, klasse, woonbuurte, 

geografiese gebiede, voorstede of straatblokke. Hierdie groepe of bundels word tydens 

steekproefneming saamgegroepeer en dan op 'n ewekansige wyse vir die steekproef 

geselekteer. De Wet et al (1981:114), De Vos (1998:197) en Gay 1996:120) noem die 

volgende stappe wat gevolg moet word tydens die uitvoering van 'n trossteekproef: 

• identifiseer en definieer die populasie; 

• bepaal die steekproefgrootte; 

• identifiseer en definieer 'n logiese groep of bundel; 

• stel 'n lys saam van al die groepe waaruit die populasie bestaan; 

• bepaal die grootte van elke groep of bundel; 

• bepaal hoeveel groepe ofbundels by die navorsing betrek gaan word; 

• selekteer die groepe op 'n ewekansige wyse; en 

• verseker dat alle lede in die groepe of bundels by die navorsingsprojek betrek word. 

Die trekking van 'n sistematiese steekproef is nog 'n wyse waarop 'n steekproef 

saamgestel kan word. Hierdie metode sa1 vervolgens bespreek word. 

Sistematiese steekproef 

Die trek van 'n sistematiese steekproef behels dat die eerste lid oflede van die steekproef 

op 'n ewekansige wyse vanaf 'n reeds ewekansige tabel getrek word. Hiema word alle 

lede volgens 'n spesifieke interval, byvoorbeeld die vyfde of tiende lid, geselekteer. 

Alternatiewelik kan die navorser voorafbesluit om elke tiende lid op 'n alfabetiese lys te 

kies (De Vos 1998:197). De Wet et al (1981:116) meen dat 'n sistematiese 

steekproeftrekking van die ewekansige steekproef verskil deurdat slegs die eerste lid op 

'n ewekansige wyse geselekteer word, en daarna elke .K'de lid. 

Gay (1996: 122) sluit hierby aan en meen dat sistematiese steekproeftrekking geskied 

deur elke K'de lid vanaf 'n lys te selekteer. Die K word bepaal deur die 
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steekproefgrootte asook die lys waarvan die name getrek word. Gay (1996:122) verwys 

na K as volg: "If K=4, selection involves taking every 4th name, if K=lO, every 10th 

name, and so forth." Die skrywer meen dat daar bepaalde stappe is wat tydens 

steekproefneming gevolg moet word wat vervolgens hier gegee word: 

• identifiseer en definieer die populasie; 

• bepaal die steekproefgrootte; 

• verkry 'n lys van die populasie; 

• bepaal K deur die populasiegrootte te deel deur die steekproefgrootte; 

• selekteer die eerste lid op 'n ewekansige wyse. Vervolgens word elke K' de lid 

geselekteer; en 

• kies proefpersone op hierdie wyse totdat die steekproefgrootte bereik is. 

Die steekproef en steekproefgrootte sal vervolgens bespreek word. Die navorser het op 

grond van die inligting tot haar beskikking asook die literatuur, soos hierbo bespreek, die 

steekproef- en steekproefgrootte bepaal en daarvolgens gehandel. 

4.2.5 Die Steekproef 

Die navorser het, ten einde die hoofdoelstelling van die ondersoek te bereik, naamlik om 

te bepaal of geletterdheidsontwikkeling deel van die bestaande skoolgereed

makingsprogram behoort te wees, as volg te werk gegaan: 

4.2.5.1 Keuse van die proefpersone 

Die studie wat deur die navorser ondemeem is, handel oor informele 

geletterdheidsontwikkeling van die voorskoolse kind, en dus moes die voorskoolse 

kleuters as proefpersone by die studie betrek word. Die navorser bet bepaalde kriteria 

gestel waaraan die proefpersone moes voldoen. Kleuters van die ouderdom van vier jaar 

is by die studie betrek. Daar was egter ook kleuters in die middelfase van die 

voorskoolse program wat reeds die ouderdom van vyf jaar bereik het. Hierdie kleuters 

het hulle in die middelfase van voorskoolse program bevind. Die rede vir die keuse van 
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hierdie proefpersone was dat hulle die intervensieprogram vir een jaar kon deurloop, 

voordat formele onderrig 'n aanvang geneem het. 

Beide dogters en seuns is by die studie betrek. Kleuters van alle rassegroepe het aan die 

studie deelgeneem. Die kontrolelys is in beide Afrikaans en Engels gei:mplementeer 

aangesien dit die taalmedia is waarbinne onderrig plaasvind. 

4.2.5.2 Steekproefgrootte en steekproeftrekking 

Proefpersone is aan die hand van die kriteria soos hierbo (paragraaf 4.2.4) vermeld, 

geselekteer. Die proefpersone is aan die hand van 'n gestratifiseerde steekproefneming 

getrek. Die navorser meen dat die steekproef verteenwoordigend van die populasie is. 

Daar is 121 proefpersone by die studie betrek. Kleuterskole, wat onder die Gauteng 

Departement van Onderwys in Pretoria ressorteer, is geselekteer, en by die 

navorsingsprojek betrek. Hierdie skole het almal 'n gelyke, onafhanklike kans gehad om 

as lid van die steekproef ingesluit te word. 

4.2.6 Die loodsondersoek 

Die vooraftoetsing van die kontrolelys was van die uiterste belang. Die navorser het die 

vooraftoetsing ondemeem om te bepaal of die proefpersone sal verstaan wat van hulle 

verwag word, of die opdragte en vrae duidelik en eenvoudig gestel is en of daar enige 

wysigings aan die kontrolelys aangebring moet word. Die navorser het voorts 'n 

aanduiding gekry of die puntetoekenningskaal toepaslik was al dan nie. 

'n Loodsondersoek, waarby 10 proefpersone betrek is, is onderneem. Die kontrolelys is 

gei:mplementeer en observasie van die proefpersone het plaasgevind. Die navorser het 

enkele leemtes gei:dentifiseer, en die voorondersoek het haar in staat gestel om dit te 

verfyn. 

Die navorsingstrategiee wat gevolg was, sal vervolgens onder die loep geneem word. Die 
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navorser het aanvank:lik 'n voorondersoek geloods, waarna 'n intervensieprogram 

gelmplementeer is. Na afloop van die intervensieprogram het 'n na-ondersoek 

plaasgevind. Elk van hierdie navorsingstrategiee sal van nader beskou word. 

4.3 NAVORSINGSTRATEGIEe 

4.3.1 Voorondersoek 

Die navorser het tot die gevolgtrekking gekom dat daar groot leemtes ten opsigte van 

geletterdheidsontwikkelingsvaardighede by die onderhawige kleuters bestaan het. Die 

bestaande skoolgereedmakingsprogram is steeds van toepassing op gereedmaking in 

terme van affektiewe, sosiale, kognitiewe, perseptuele en taalontwikkeling. 

Geletterdheidsontwikkeling- en skoolgereedmaking word egter nie aangespreek nie, soos 

reeds in hoofstuk 3 bespreek is. 

4.3 .2 Intervensieprogram 

Na aanleiding van uitkomsgerigte onderwys en die bepaalde onderrigmetode naamlik, 

eksplorasie, groepwerk, deelname en aktiewe betrokkenheid verander die rol van die 

onderwyser na die van opvoedende fasiliteerder. Hierdie benadering van uitkomsgerigte

en ink:lusiewe onderwys waarborg ook 'n meer akkommoderende ingesteldheid teenoor 

voorskoolse geletterdheidsonwikkeling. 

Die feit dat aan opvoeders op grond van die literatuur bewys gelewer kon word dat 

geletterdheidsontwikkeling reeds voorskools 'n aanvang kan neem en vasgelopenheid 

voorkom kan word, het 'n gesindheidsverandering meegebring. Bestaande persepsies ten 

opsigte van die huidige skoolgereedmakingsprogramme kon onder die loep geneem word 

en die noodsaak van verryking in terme van toevoeging van geletterdheidsontwikkeling, 

bespreek word. 

Die opvoeders is aan 'n intervensieprogram blootgestel waartydens die inhoudelike van 
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die kontrolelys as onderrigmateriaal gedien bet. Hiermee saam was die gevolgtrekkings 

met betrekking tot die noodsaak van geletterdheidsontwikkeling, volledig bespreek. 

Hiema is die toepassing van geletterdheidsopvoeding en -ontwikkeling, soos in die 

kontrolelys, gelllustreer en tydens implementering deur die navorser gemoniteer. 

Eweneens is tydens oueraande by preprimere skole en opleidingsessies by beide 

preprimere en laerskole die noodsaak van betrokkenheid en aanmoediging van alle 

verantwoordelike rolspelers, beklemtoon. 

4.3.3 Na-ondersoek 

Na die implementering van die intervensieprogram het die volgende geblyk: 

• Die voorskoolse kind. Kleuters vind baat by informele geletterdheidsontwikkeling 

en verwerf bepaalde vaardighede wat hulle in staat stel om geletterdheidsinhoude te 

bemeester en op affekiewe, kognitiewe en normatiewe vlakke tot selfaktualisering te 

kankom. 

• Die opvoeders se beywering om op informele vlak geletterdheidsontwikkeling te 

implementeer, bet gelei tot die verwerwing van geletterdheidsvaardigbede by die 

leerders wat begrip rondom die noodsaak van die insluiting daarvan in die 

skoolgereedmakingsprogram gevestig bet. 

• Kurrikulum-implikasies: in die lig van die noodsaak van geletterdheidsopleiding as 

intergrale deel van 'n skoolgereedmakingsprogram, spreek die noodsaak van die 

aanpassing van die huidige kurrikuluminhoud, vanself 

4.4 NAVORSINGSINSTRUMENTE 

'n Kontrolelys asook observasie is as navorsingsinstrumente aangewend. 

4.4.1 Die kontrolelys 
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Die kontrolelys wat in hierdie navorsing benut is, word in bylaag I weergegee. 

4.4.1.1 Ontwikkeling van die kontrole/,ys 

Die navorser was vir etlike jare verbonde aan 'n onderwyshulpsentrum wat hoofsaaklik 

met leerprobleme, emosionele en gedragsmoeilikhede asook beroepsvoorligting gemoeid 

was. Talle verwysings rakende leerprobleme en skolastiese vasgelopenheid het die 

navorser genoop om ondersoek in te stel na moontlike verklarings vir die ontstaan van 

hierdie probleme. Met die hulp van ander terapeute, sielkundiges en spraakterapeute 

verbonde aan die inrigtings, is 'n kontrolelys saamgestel. Dit het geblyk dat leerders se 

leerprobleme onder andere verwant aan ontoereikende grondleggingswerk is waarvan 'n 

gebrek aan informele geletterdheid, deel is. Soos in hoofstuk 3 van hierdie studie 

omskryf is, maak informele geletterdheid deel uit van die voorvereistes vir toereikende 

voorkennis of vaardigheid by geletterdheid en uiteindelike selfaktualisering. Deur dus 

aandag aan hierdie vaardighede te skenk, word 'n strategiese en voorkomende aksie 

geloods rakende moontlike latere leerprobleme. Leemtes in die praktyk rondom die 

inhoudelike van die huidige skoolgereedmakingsprogram het die navorser die kriteria van 

die program laat bevraagteken. Die feit dat informele geletterdheidsontwikkeling weinig 

tot geen aandag in die Suid-Afrikaanse modelle geniet nie, het die navorser gedwing tot 

die ontwikkeling van 'n kontrolelys wat geletterdheidsontwikkeling aanspreek. 

In hoofstuk 3 is die onderliggende faktore of modaliteite wat geletterdheidsontwikkeling 

bevorder, in detail bespreek. Hierdie faktore behels onder andere: 

• boekorientasie; 

• kennis van geskrewe taal; 

• rigtingkonvensies; 

• kennis van liedjies, versies en stories; 

• rymwoorde; 

• foneem en woordbewussyn; 

• sintaktiese en semantiese bewussyn; en 

• skryfvaardigheid. 
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Die doel van hierdie studie was oorspronklik om die kontrolelys aan te wend te om: 

• die bestaande leemtes te bevestig; 

• blootstelling van kleuters aan geletterdheidsontwikkeling te implementeer; 

• die effekte van die program te bepaal; 

• persepsies by opvoeders rondom die huidige voorskoolse kurrikulum te bevraagteken; 

• ouers as opvoedingsvennote te betrek en hulle verantwoordelikhede in verband met 

die opvoeding van die kleuter te bevestig; 

• die aanvangsonderwyser se persepsies te verander ten opsigte van 'n bepaalde 

ouderdomsgrens wat geletterdheidsontwikkeling predisponeer; 

• die "alleenreg" van aanvangsonderwys met betrekking tot geletterdheids

gereedmaking te bevraagteken; en 

• in die lig van die feit dat geletterdheidsontwikkeling, syf ergeletterdheid en 

lewensvaardighede onmiddellik 'n aanvang neem en nie op 'n perseptuele 

voorafprogram volg nie, bevraagteken die navorser 'n skoolgereedmakingsprogram 

wat uitsluitlik op perseptuele vaardigheidsmaking berus. 

4.4.1.2 Voordele verbonde aan die kontroklys 

Die navorser bet 'n uitgebreide aantal bronne geraadpleeg vir 'n omskrywing van 'n 

kontrolelys. De Vos (1999:89) is die enigste navorser wat 'n kontrolelys omskryf soos 

reeds beskryf is. Aangesien die navorser meen dat die kontrolelys in die behoeftes van 

die studie in terme van 'n navorsingsmetode voldoen, word die volgende voordele ten 

behoewe van die kontrolelys gegee: 

• 'n beeld van die kleuter se uitkomste word verkry; 

• persoonlike bemoeienis word met die proetpersoon gemaak; 

• 'n geheelbeeld van die proetpersoon se beperkinge en moontlikhede word verkry; 

• die kontrolelys is gestruktureerd; 

• 'n doelgerigte intervensieprogram kan na die implementering ingesluit word; 

• na blootstelling aan 'n intervensieprogram 'n vergelyking getref word tussen die 

voor- en natoetssituasies bepaal word; 

• kan ingeskakel word deur personeel verbonde aan 'n kleuterskool; en 
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• dit is 'n koste-effektiewe navorsingsmetode. 

Vervolgens word elkeen van die modaliteite van die kontrolelys bespreek tesame met die 

tellings wat die proefpersone behaal het. 

Die kontrolelys bestaan uit 'n aantal lees- en skryfgereedheidsvrae. Die navorser het 

hierdie opdragte en vrae aan die proefpersoon voorgelees, waama die proefpersone 

daarop moes reageer. 'n Punt is op grond van die bepaalde respons aan die proefpersoon 

toegeken. Die modaliteite was soos volg: 

4.4.1.3 Inhoud van kontrolelys 

• Metalinguistiese vaardighede 

- Boekorientasie 

Aanwysing: 

'n Geslote boek word in 'n onderstebo-posisie aan 'n proefpersoon gegee. "Hoe lees 

'n mens 'n boek?" 

Evaluering: 

I. Draai die boek in die korrekte posisie en maak dit oop. 

2. Draai slegs die boek in die korrekte posisie. 

3. Hou die boek onderstebo. 

• Kennis dat die geskrewe teks die storie verteenwoordig 

Aanwysing: 

''Watter gedeelte van die boek vertel die storie?" 

Evaluering: 
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1. Woorde. 

2. Prente. 

3. Kan nie 'n antwoord verskaf nie. 

• Kennis van geskrewe taal 

- Titel van die boek 

Aanwysing: 

'Wys vir my die naam van die storie." 

Evaluering: 

1. Wys die titel uit. 

2. Kan met die nodige leiding die titel identifiseer. 

3. Kan nie die titel aandui nie. 

- Aanvang van die storie 

Aanwysing: 

'Wys vir my die begin van die storie." 

Evaluering: 

1. Kan die aanvang van die storie aandui. 

2. Kan met hulp die begin van die storie aandui. 

3. Kan nie die begin aandui nie. 

- Kennis van 'n woord 

Aanwysing: 

"Wys vir my 'n woord." 
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Evaluering: 

1. In staat om 'n woord te identifiseer. 

2. Wys 'n woord uit met aanmoediging en ondersteuning. 

3. Kan nie 'n woord uitken nie. 

- Kennis van 'n letter 

Aanwsying: 

''Wys vir my 'n letter." 

Evaluering: 

1. Toon 'n letter aan. 

2. Identifiseer 'n letter met hulp en ondersteuning. 

3. Kan nie 'n letter identifiseer nie. 

- Identifisering van 'n nommer 

Aanwysing: 

"Wys vir my 'n nommer." 

Evaluering: 

1. Kan 'n nommer aanwys. 

2. Toon 'n nommer met hulp, leiding en ondersteuning aan. 

3. Nie in staat om 'n nommer te identifiseer nie. 

- Identif1Sering van 'n hoofletter 

Aanwysing: 

"Wys vir my enige hoofletter." 

Evaluering: 



217 

1. 'n Hoofletter word korrek aangedui. 

2. Dui 'n hoofletter met hulp, aanmoediging en ondersteuning aan. 

3. Ondervind probleme om 'n hoofletter aan te dui. 

- Kennis van leestekens 

Aanwysing: 

'Wat beteken hierdie?" Wys aan die kleuter 'n punt, komma, vraagteken en 

uitroepteken. 

Evaluering: 

1. Ken twee of meer leestekens. 

2. Ken een leesteken. 

3. Ken nie leestekens nie. 

• Rigtingkonvensie 

Aanwysing: 

'Wys vir my met jou vinger hoe ek moet lees.,, 

Evaluering: 

1. Begin bo-aan die bladsy, beweeg vinger van links na regs, lyn vir lyn. 

2. Beweeg vinger van links na regs. 

3. Ken nie rigtingkonvensie nie. 

• Kennis van liedjies, versies en stories 

- Weergee van 'n liedjie ofversie 

Aanwysing: 

"Kenjy 'n liedjie of 'n versie?" 
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Evaluering: 

I. Kan 'n liedjie of versie volledig weergee. 

2. Kan 'n liedjie ofversie gedeeltelik weergee. 

3. Kennie 'n liedjie ofversie nie. 

- Belangstelling in stories 

Aanwysing: 

'Vra die kleuter ofhy van stories hou." 

Evaluering: 

I. Stel belang in stories. 

2. Gemiddelde belangstelling vir stories. 

3. Stel geensins belang in stories nie. 

- Blootstelling aan stories 

Aanwysing: 

'Vra vir die kleuter hoe gereeld daar aan horn stories voorgelees word?" 

Evaluering: 

I. Daagliks. 

2. Weekliks. 

3. Nooit. 

- Benoeming van gunsteling storie 

Aanwysing: 

"Wat is jou gunsteling storie se naam?" 

Evaluering: 
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I. Verskaf 'n titel van 'n storie. 

2. Die kleuter beskryf 'n storie maar kan nie die titel verskaf nie. 

3. Nie in staat om 'n titel te verskaf nie. 

• Foneembewussyn 

- ldentifisering van die aanvangsklank van 'n woord 

Aanwysing: 

"Watter klank hoor jy aan die begin van die woord ...... .. mat?" 

Evaluering: 

I. Die kleuter identifiseer die aanvangsklank. 

2. Die kleuter bet aanmoediging en verduideliking nodig, maar identifiseer wel 

uiteindelik die klank. 

3. Die kleuter kan nie die aanvangsklank identifiseer nie. 

- Rymwoorde 

Aanwysing: 

"K . . ' d kl.nk bal?" an JY vir my n woor gee wat 1 soos . . . . . . . . . .. . 

Evaluering: 

I. Die kleuter verskaf 'n rymwoord. 

2. 'n V oorbeeld word aan die kleuter voorgehou waarna hy in staat 1s om 'n 

rymwoord te maak. 

3. Die kleuter vind dit moeilik om 'n rymwoord te verskaf 

- Identifisering van die eindklank in 'n woord 

Aanwysing: 
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'Watter klank hoor jy aan die einde van die woord ......... . kos?" 

Evaluering: 

I. Die kleuter identifiseer die eindklank. 

2. Die kleuter het ondersteuning en aanmoediging nodig, maar kan wel die 

eindklank identifiseer. 

3. Die kleuter kan nie die eindklank identifiseer nie. 

- Verskaf 'n woord met 'n bepaalde klank 

Aanwysing: 

"Kan JY vtr my 'n woord gee wat met 'n "m" begin?" 

Evaluering: 

I. Kleuter kan 'n woord aandui. 

2. Kleuter het 'n voorbeeld nodig voordat hy die woord kan maak. 

3. Kleuter kan nie 'n woord verskaf nie. 

• Woordbewussyn 

- Identifisering van die langste woord 

Aanwysing: 

"Watter woord is die langste ......... "stroompie" of"dam"?" 

Evaluering: 

I. Kleuter verskaf die korrekte antwoord. 

2. Kleuter het leiding nodig. 

3. Kleuter kan nie die korrekte antwoord gee nie. 

- ldentifisering van die kortste woord 
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Aanwysing: 

<<n.r d · d. k " " f "d ·· ?" vv atter woor 1s 1e ortste . . . . . . . . . . . ma o ogtertJie. 

Evaluering: 

I. Die kleuter kies die regte woord. 

2. Die kleuter het leiding nodig. 

3. Die kleuter kan nie die taak uitvoer nie. 

- Breek woord op in betekenisvolle lettergrepe 

Aanwysing: 

"Ek gaan vir jou 'n lang woord se. Ek wil he jy moet die woord opbreek om twee 

kleiner woordjies te maak. Die lang woord is ....... "sakdoek"." 

Evaluering: 

1. Die kleuter kan die woord opbreek. 

2. Die kleuter benodig 'n voorbeeld voordat hy die taak kan aanpak. 

3. Die kleuter ondervind probleme om die woord op te breek. 

- Diskriminasie van betekenisvolle woorde 

Aanwysing: 

''"Ek gaan vir jou drie woordjies se, en jy moet vir my se watter een 'n regte woord is 

......... "boom", "-ig", ''kie"." 

Evaluering: 

I. Die kleuter identifiseer die korrekte woord. 

2. Die kleuter benodig 'n voorbeeld om die opdrag uit te voer. 

3. Die kleuter kan nie die taak uitvoer nie. 

• Sintaktiese en semantiese bewussyn 
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Aanwysing: 

'~aak vir my 'n sinnetjie met hierdie woorde, maar jy mag net die drie woorde 

gebruik ........... "sit", "seun", "die"." 

Evaluering: 

1. Die kleuter vorm 'n betekenisvolle sin. 

2. Die kleuter benodig vooraf 'n voorbeeld. 

3. Die kleuter kan nie 'n sin vorm nie. 

- Identifisering van 'n absurditeit 

Aanwysing: 

''Ek gaan nou vir jou 'n sin se en jy moet vir my se of die sin reg is of nie." 

"Die bal bet vir Jan geskop." 

Evaluering: 

1. Die kleuter dui aan dat die sin verkeerd is en verskaf 'n rede. 

2. Die kleuter dui aan dat die sin verkeerd is, maar verskaf nie 'n rede nie. 

3. Die kleuter kan nie die opdrag uitvoer nie. 

• Skryfvaardigheid 

Aanwysing: 

"Kan jy al jou naam skryf?" 

Evaluering 

1. Die kleuter kan sy naam skryf. 

2. Die kleuter kan bepaalde letters van sy naam skry£ 

3. Die kleuter kan glad nie sy naam skryf nie. 
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Die navorser het tydens die inskakeling van die kontrolelys, ook observasie as 

navorsingsintrument aangewend. Die proefpersone se gedrag is tydens die voor- en 

natoets waargeneem. 

4.4.2 Observasie 

Observasie is 'n aanwllende navorsingsmetode wat deurgaans in die empiriese 

ondersoek deur opvoeders en die navorser gebruik is om addisionele inligting van die 

proefpersone te verky. Observasie het deurlopend op die bemeestering van geletterd

heidsvaardighede gefokus ten einde die kwalitatiewe verskille in proefpersone te kon 

waarneem. 

4.4.2.1 Omskrywing van die begrip 

Gay (1996:264) meen dat observasie 'n proses is wat deur observering geskied. Die term 

waarneming, eerder as observasie, word deur De Wet et al (1981: 164) gebruik en die 

skrywer meen dat waarnemingstegnieke aangewend word om te bepaal hoe individue of 

groepe persone onder bepaalde omstandighede, hetsy natuurlik of kunsmatig, reageer. 

Daar bestaan twee tipes observasie, naamlik nie-deelnemende observasie en meta-analise 

(Gay 1996:4). Vervolgens sal elk van hierdie metodes bespreek word. 

4.4.2.2 Tipes observasie 

• Nie-deelnemende observasie 

Tydens nie-deelnemende observasie is die waarnemer nie direk betrokke by die situasie 

wat geobserveer word nie. Die observeerder kyk as 't ware van buite en geen interaksie 

vind tussen die waarnemer en die objek plaas nie. 

Nie-deelnemende observasie kan in twee kategoriee verdeel word, naamlik naturalistiese 
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en stimulasie-observasie. Naturalistiese en stimulasie-observasie sal vervolgens besprek 

word. 

- NaturaJistiese observasie 

Bogenoemde is gedrag wat in sy natuurlike vorm waargeneem word. Die waarnemer het 

geen invloed op die situasie of toestand wat geobserveer word nie. 

- Stimulasie-observasie 

Tydens stimulasie-observasie skep die waamemer 'n situasie wat aan die proefpersone 

leiding en rigting verskaf vir die aktiwiteite waarin hulle betrokke raak. Stimulasie

observasie kan voorts in twee tipes observasie onderverdeel word, naamlik: 

• individuele rolvertolking; en 

• groeprolvertolking. 

Individuele rolvertolking, verwys na gedrag of prestasie van 'n enkele proefpersoon wat 

onder die loep geneem word. Die proefpersoon moet 'n bepaalde rol vertolk of probleem 

oplos. Hierdie gedrag word deur die observeerder waargeneem en geevalueer. 

Groeprolvertolking behels onder andere die oplossing van probleme in groepsverband of 

die vertolking van rolle deur 'n groep proefpersone. Hierdie gedrag word geobserveer en 

die waarnemer kan bepaalde aannames of gevolgtrekkings maak. 

Vervolgens sal meta-analise as 'n verdere observasiemetode van nader beskou word. 

• Meta-anaJise 

Dit is 'n statistiese benadering waardeur die resultate van 'n verskeidenheid studies, wat 

dieselfde probleem ondersoek, opgesom word. Dit verskaf 'n numeriese uitdrukking of 

voorstelling van die "gemiddelde resultate". 
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4.4.2.3 Wyses waarop observasie plaasvind 

Tripodi (1994:41) meen dat observasie by die enkelsisteemontwerp op vier wyses kan 

geskied. Die navorser verwys hiema aangesien sy die enkelsisteem-ontwerp as 

navorsingsmetode aangewend het en die observasiewyses dus betrekking op die 

navorsingsprojek het. 

Vervolgens sal die observasiewyses, soos Tripodi (1994:4) opgeteken, bespreek word. 

Die vier observasieswyses is die volgende: 

• Observasie van die individu of groep voordat 'n intervensieprogram 

geimplementeer word. Die proefpersone word geevalueer alvorens hulle aan 'n 

intervensieprogram blootgestel word. 'n Intervensieprogram word vervolgens 

geimplementeer. 'n Herevaluering van die proefpersone se gedrag of prestasie vind 

ongeveer 'n week of twee plaas nadat die intervensieprogram 'n aanvang neem. Die 

herevaluering kan, athangende van die duur van die intervensieprogram. egter ook 

later plaasvind. 

Die navorser teken observerings in grafiekvorm aan om sodoende 'n visuele beeld 

van die gedragspatroon van die proefpersone te kry. Hierdie grafiese voorstelling 

behoort onder andere die volgende inligting weer te gee: 

• manifesterende probleem; 

• agteruitgang rondom die probleem; en 

• verbetering ten aansien van gedrag. 

Die navorser steun bogemelde observasie aangesien haar navorsingstudie hierop 

berus. 'n Vooraftoetsing van die proefpersone het plaasgevind waama die 

implementering van die intervensieprogram oor 'n jaar verloop het. Die proefpersone 

is na die blootstelling aan bepaalde informele vaardighede weer aan 'n herevaluering 

blootgestel. Die navorser het voorts die observasie op die kontrolelys soos hierbo 

vermeld, aangeteken. 
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• Observasie van addisionele probleme. Observasie van bykomende probleme, 

anders as die oorspronklike probleem wat aangespreek word, manifesteer. Dit 

geskied gewoonlik wanneer die navorser 'n probleem ondersoek en 'n intervensie

program implementeer waarna addisionele probleme openbaar word. Dit is egter so 

dat hierdie gedrag nie noodwendig die intervensieprogram of navorsingsprobleem 

bei"nvloed nie. 

Die navorser het tydens haar observasie van die proefpersone, soos hierbo gemeld, 

ook soortgelyke probleemareas gei"dentifiseer. Hierdie probleme het 'n beduidende 

invloed op die prestasie van die proefpersone gehad. Hierdie invloede het die 

resultate van die proefpersone bei"nvloed soos in die navorsingsbevindinge getoon 

word. Vanwee die aard en omvang van die studie kon die navorser egter nie 

ondersoek instel na die aard en oorsake van hierdie probleme nie. 

• Observasie met inagneming van argiefmateriaal. Tydens observasie bring die 

navorser inligting wat reeds ingesamel is, in berekening. Hierdie data word slegs 

aangewend indien dit vir die proefpersoon betekenisvol is, of tot voordeel van die 

intervensieprogram strek. 

• Observasie van die proefpersoon met inagneming van inligting verkry uit 

vraelyste. Die proefpersone se gedrag of prestasie word geobserveer en addisionele 

inligting word in aanmerking geneem tydens die beplanning van die 

intervensieprogram. 

V ervolgens sal die aanteken van prestasie in die volgende afdeling bespreek word. 

4.4.2.4 Opteken van gedrag of resultate tydens observasie 

Dit is van kardinale belang dat gedragsuitkomste tydens observasie van proefpersone 

aangeteken word. 
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Daar bestaan 'n verskeidenheid vorms wat aangewend kan word vir observasie. Die 

algemeenste vorm is die kontrolelys. Die observeerder kan die gedrag wat waargeneem 

word, hierop aandui. 'n Punteskaal wat op die kontrolelys aangebring is, dui die prestasie 

van die proefi>ersone aan. Die punteskaal bevat gewoonlik 'n aantal punte of tellings, 

wat aan bepaalde gedrag toegeken word. 

De Vos (1999:291) is geraadpleeg ten aansien van bepaalde voor- en nadele verbonde 

aan observasie en die volgende het geblyk: 

4.4.2.5 Voordele verbonde aan observasie 

• 'n gedetaileerde beeld van die verskynsel wat bestudeer word, word verkry. Deur 

middel van observasie word 'n dieper betekenis van gedrag verkry; 

• deur middel van observasie kan gedrag oor 'n tydperk, in diepte bestudeer word om 

sodoende akkurate navorsingsresultate te verkry; 

• observasie is veral toepaslik by die bestudering van sosiale gedrag in natuurlike 

omstandighede; 

• eerstehandse inligting word verkry aangesien die navorser direk by die proefi>ersone 

betrokke is; 

• die navorser kan in diepte insae verkry deur direk vrae te stel of die proefi>ersoon te 

versoek om sy response te motiveer; en 

• die observasieproses is buigbaar. Indien addisionele probleemareas, wat 'n invloed 

op gedrag mag he, geldentifiseer word, kan dit aangespreek word. 

4.4.2.6 Nadele verbonde aan observasie 

• die proses is tydrowend aangesien 'n navorsingsprojek oor 'n aantal maande of jare 

kan strek; 

• die observasieproses 1s van die navorser wat die studie uitvoer of onderneem, 

afhanklik; 
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• resultate wat deur observasie tydens 'n gevallestudie waar 'n enkele proefpersoon 

betrokke was, kan nie veralgemeen word nie; 

• die observasie van proefpersone kan veeleisend wees; en 

• die observasieproses kan geredelik ontaard in onwetenskaplike navorsing. 

Die navorsingsresultate sal vervolgens van nader beskou word. 

4.5 NAVORSINGRESULTATE 

Elke modaliteit van die kontrolelys word vervolgens bespreek en die bevindinge in 

grafieke weergegee. 

Die hieropvolgende stawe weerspieel elk 'n kwantitatiewe "verskuiwing" wat ingetree 

het. Die betrokke veranderings of verbeterings dui oor die algemeen op betekenisvolle 

verskille wat ook direk met die intervensie rondom geletterdheidsopleiding verband hou. 

Die kontrole voor en na die blootstelling het telkens op dieselfde modaliteit gefokus en 

die kolomme hou eweneens konsekwent verband met dieselfde beginsel soos hieronder 

verduidelik. 

Elke modaliteit word in drie staafgrafieke uitgebeeld. Die eerste staafgrafiek dui 

telkens op proefpersone wat 'n telling van een in die voortoets behaal het. lnsgelyks dui 

die betrokke staafgrafiek ook prestasieverbetering al dan nie aan, soos in die natoets 

behaal. 

Die tweede staafgrafiek verteenwoordig die proefpersone wat in die voortoets 'n telling 

van twee behaal het en die betrokkenes se prestasieverbetering al dan nie. 

Proefpersone wat in die voortoets 'n telling van drie behaal het en wie se prestasie 

verbeter het al dan nie, word telkens in die derde staafgrafiek aangedui. 

Konstant het betrekking op die prestasies van proefpersone wat nie beduidend verskil het 
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in die voor- en natoetssituasies nie. Die betrokke staafgrafieke sal telkens deur middel 

van geel aangedui word. 

Waar proeipersone se prestasies beduidend verbeter het in die na-toetssituasie word dit 

telkens in blou aangedui. 

Rooi is aangewend in gevalle waar proefpersone se prestasies beduidend verswak het 

tussen die voor- en natoetssituasie. 

4.5.1 Boekorientasie 

Boekorientasie verwys na die proeipersoon se totale hantering van 'n boek. Dit sluit 

onder andere die vermoe in om met 'n boek om te gaan en die boek in die korrekte 

leesposisie te hou. 

Grafiek 4.1 Boekorientasie 
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Staafgrafiek 4.1 toon aan dat 100% van die proefpersone se prestasie op hierdie toets 

konstant gebly het en dieselfde resultate tydens die voor- sowel as die natoets behaal is. 

Dit dui daarop dat die proeipersone hulle wel ten opsigte van boekorientasie kon 

handhaaf 

Staafgrafiek 4.2 gee 'n aanduiding van die proeipersone wat 'n telling van twee op die 

voortoets behaal het. Die resultate op hierdie staafgrafiek toon aan dat 89, I 0% van die 

proeipersone verbeter het deur van 'n telling van twee na 'n telling van een, na die 

intervensieprogram, gestyg het. Die afleiding hiervan is dat die meerderheid 
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proefpersone hulle boekgeorienteerde vaardighede kon bemeester het. Die prestasie van 

10,90% van die proefpersone het egter konstant gebly en hulle het lei ding in die 

uitvoering van die taak benodig. 

Staafgrafiek 4.3 reflekteer proefpersone se prestasie wat 'n telling van drie tydens die 

voortoets behaal het. 27,80% het in so 'n mate verbeter dat hulle die taak korrek kon 

uitvoer, 13,20% kon nie die taak ten volle bemeester nie, terwyl 1,70% steeds nie in staat 

was om hulself ten opsigte van 'n boek te orienteer nie. Die afleiding hiervan is dat die 

meerderheid proefpersone wel hierdie vaardigheid bemeester het. 

Hierdie staafgrafieke is dus aanduidend daarvan dat die intervensieprogram suksesvol 

blyk te wees aangesien die oorgrote meerderheid proefpersone 'n prestasieverbetering 

getoon het. 

4.5.2 Geskrewe gedeelte verteenwoordig die storie 

Die proefpersoon moet kan aantoon dat die geskrewe teks van die boek skrif 

verteenwoordig wat 'n boodskap oordra. 

Grafiek 4.4 Geskrewe teks 
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Grafiek 4.5 Geskrewe teks 
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Staafgrafiek 4.4 verteenwoordig proefpersone se prestasie wat in die voortoets 'n telling 

van een behaal het. Die grafiek toon dat 98,30% van die proefpersone se prestasie 

konstant gebly het en hulle tydens beide die voor- en natoets kon aandui dat die geskrewe 

teks skrif verteenwoordig wat 'n boodskap oordra. 'n Verswakking van 1, 70% van die 
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proefpsersone het egter ingetree en hulle kon nie die taak behartig nie. Die afleiding 

hiervan is dat die meerderheid proefpersone wel die vaardigheid bemeester het. 

Staafgrafiek 4.5 stel proefpersone wat 'n telling van twee tydens die voortoets behaal het 

voor. 'n Verbetering van 76% van die proefpersone het ingetree en hulle kon suksesvol 

aandui dat die geskrewe teks die storie verteenwoordig, terwyl 24% van die proefpersone 

se prestasie konstant gebly het. Die resultate dui daarop dat die meerderheid 

proefpersone se prestasie op hierdie toets noemenswaardig verbeter het. 

Staafgrafiek 4.6 is 'n voorstelling van proefpersone wat 'n telling van drie tydens die 

voortoets behaal het. Diegene wat van 'n telling van drie na 'n telling van een beweeg 

het deurdat hulle die taak kon uitvoer, het 57,90% van die proefpersone verteenwoordig, 

terwyl 32,20% van die proefpersone met hulp en ondersteuning kon aandui dat die 

gekrewe teks skrif verteenwoordig. 7,90% van die proefpersone se prestasie het egter 

konstant gebly en hulle kon steeds nie die taak bemeester nie. Die prestasie van die 

meerderheid proefpersone het beduidend verbeter. 

Indien bogemelde voorstelling in oenskou geneem word, is dit duidelik dat daar 'n 

verbetering ingetree het. Daar kan dus aanvaar word dat die intervensieprogram 

suksesvol was. 

4.5.3 Titel van 'n boek 

Die proefpersoon moet die titel op die buiteblad van 'n storieboek aantoon. 
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Staafgrafiek 4. 7 gee 'n aanduiding van proefpersone wat 'n telling van een tydens die 

voortoets behaal het. Alhoewel 1,40% 'n verswakking getoon het en moeite ondervind 

het om die titel van die boek aan te dui, het 98,60% se prestasie konstant gebly wat 

daarop dui dat hulle hul wel ten opsigte van die aanduiding van die titel van die boek kon 

handhaaf 

Staafgrafiek 4.8 toon aan dat 80% van die proefpersone 'n verbetering getoon het deur 

die titel korrek te identifiseer, terwyl 20% van die proefpersone se prestasie verswak het. 

Die afleiding hiervan is dat die meerderheid proefpersone hierdie vaardigheid bemeester 

het. 

Staafgrafiek 4.9 verteenwoordig proefpersone wat tydens die voortoets geensins die titel 

kon identifiseer nie. Hier het 'n definitiewe verbetering ingetree aangesien 70,20% van 

die proefpersone die titel na die intervensieprogram kon aandui. 23,40% van die 

proefpersone het van 'n telling van drie na twee beweeg, terwyl 6,40%, wat 'n geringe 

persentasie van die proefpersone verteenwoordig, steeds nie in staat was om die titel te 

identifiseer nie. 

Dit is duidelik dat die intervensieprogram vrugte afgewerp het aanges1en die meeste 

proefpersone tydens die natoets wel die titel van 'n boek kon aandui. 

4.5.4 Begin van 'n storie aandui 

Die inskakeling van bogemelde kontroletoets veronderstel dat die proefpersoon die 

aanvang of begin van die storie kan aandui . 
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Staafgrafiek 4.10 dui aan <lat 97,30% van die proefpersone se prestasie konstant gebly 

het, terwyl 2, 70% se prestasie op hierdie toets afgeneem het. Die afleiding hiervan is <lat 

die meerderheid proeipersone wel die aanvang van die storie kon aandui. 

Staafgrafiek 4.11 verteenwoordig proefPersone se prestasie wat 'n telling van twee 

tydens die voortoets behaal het. 90% het 'n verbetering getoon en kon die begin van die 

storie aandui terwyl I 0% se prestasie konstant gebly het en hul tydens die uitvoering van 

die taak hulp benodig het. Prestasie in die natoets het noemenswaardig verbeter ten 

opsigte van die bepaalde vaardigheid. 

Staafgrafiek 4.12 is 'n voorstelling van proefpersone wat 'n telling van drie in die 

voortoets behaal het en geensins die aanvang van die storie kon identifiseer nie. 68,90% 

van die proefPersone se prestasie het in so 'n mate verbeter dat hulle die taak kon uitvoer, 

terwyl 16,20% leiding nodig gehad het. 14,90% se prestasie het konstant gebly en kon 

steeds nie die begin of aanvang van die storie aandui nie. Dit dui daarop <lat die 

proefPersone hul wel ten opsigte van die aanvang van 'n storie kon handhaaf 

Dit wil voorkom of die intervensieprogram dus wel suksesvol was, aangesien die meeste 

proefPersone 'n verbetering in prestasie getoon het. 

4.5.5 Identifiseer 'n woord 

Die proefpersoon moes 'n woord in 'n storieboek aandui ofuitwys. 

Grafiek 4.13 ldentifiseer woord 
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Staafgrafiek 4.13 toon dat daar geen verandering plaasgevind het me en dat 

proefpersone se prestasie op beide die voor- en natoets konstant gebly het. Dit dui dus 

daarop dat die proefpersone hullesef wel ten opsigte van die identifisering van 'n woord 

kan handhaaf 

Staafgrafiek 4.14 is 'n voorstelling van die tellings van proefpersone wat 'n twee in die 

voortoets behaal het. Diegene wat 'n verbetering getoon het deurdat hulle 'n woord kon 

identifiseer, het 42,90% van die proefpersone uitgemaak. 'n Verdere 42,90% se prestasie 

het konstant gebly, terwyl 14,30% nie 'n woord kon identifiseer nie. Alhoewel 'n 

verbetering ingetree het, is dit duidelik <lat die meerderheid proefpersone steeds moeite 

ondervind het tydens die uitvoering van hierdie taak. 

Staafgrafiek 4.15 gee die prestasie van proefpersone wat 'n telling van drie tydens die 

voortoets behaal het weer. 31,40% het in s6 'n mate verbeter <lat hulle 'n woord kon 

identifiseer, terwyl 28,60% met die nodige leiding die opdrag kon uitvoer. 40% van die 

proefpersone was steeds nie in staat om 'n woord te identifiseer nie. Prestasie van die 

proefpersone het beduidend ten opsigte van bogemelde modaliteit verbeter. 

Bogenoemde voorstellings dui dus aan dat daar wel 'n algehele verbetering in die 

prestasie van die proefpersone, na blootstelling aan die intervensieprogram, ingetree het. 

4. 5. 6 Identifiseer 'n letter 

Tydens die inskakeling van hierdie toets is daar van die proefpersone verwag om 'n letter 

uit te wys. 
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Staafgrafiek 4.16 gee die prestasie van proefpersone wat 'n telling van een in die 

voortoets behaal het weer. Die proefpsersone se prestasie het konstant gebly en geen 

verandering het ingetree nie. Die afleiding hiervan is <lat 100% van die proefpersone die 

vaardigheid om 'n letter te identifiseer bemeester het. 

Geen proefpersoon het 'n telling van twee tydens die voortoets behaal nie, en is dus nie 

hier in die grafiese voorstelling verteenwoordig nie. 

Ahoewel 40% steeds me 'n letter kon identifiseer me, het daar wel 'n verbetering 

plaasgevind in gedrag soos in Staafgrafiek 4.17 gereflekteer. Diegene wat 'n letter 

korrek kon aantoon, het 36, 70% van die proefpersone uitgemaak, terwyl 23,30% 

ondersteuning in die uitvoering van die taak benodig het. Dit dui daarop dat die 

proefpersone hierdie vaardigheid bemeester het. 

Hierdie staafgrafieke toon dat daar wel verbetering plaasgevind het by veral die 

proefpersone wat in die voortoets 'n telling van drie behaal het. Daar kan dus aanvaar 

word dat die proefpersone by die intervensieprogram baat gevind het. 

4.5.7 Identifiseer 'n sin 

Die proefpersoon moet 'n sin kan uitwys. 

Grafiek 4.18 ldentlfiseer sin 
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Staafgrafiek 4.18 toon proefpersone wat aanvanklik 'n prestasie van een tydens die 

voortoets behaal het. Die proefpersone se prestasie in die natoets reflekteer dat hul 

prestasie konstant gebly het en dat hulle steeds in staat was om 'n sin te kon uitwys. 



236 

Staafgrafiek 4.19 gee 'n aanduiding van proefpersone wat 'n telling van twee tydens die 

voortoets behaal het. 90% van die proefpersone het steeds leiding benodig met die 

identifisering van 'n sin. 10% van die proefpersone se prestasie het egter verbeter en 

hulle kon die opdrag selfstandig uitvoer. Die afleiding hiervan is dat die oorgrote 

meerderheid proefpersone se prestasie konstant gebly het en 'n geringe persentasie wel 

die vaardigheid bemeester het. 

Staafgrafiek 4.20 reflekteer die prestasie van proefpersone wat tydens die voortoets 'n 

telling van drie behaal het. Hierdie proefpersone se prestasie het, in die natoets, in so 'n 

mate verbeter dat I 0% 'n sin kon identifiseer sander enige intervensie. Diegene wat met 

die nodige ondersteuning die taak behartig het, het 23,30% van die proefpersone 

uitgemaak, terwyl 66, 70% van die proefpersone steeds nie 'n sin kan identifiseer nie. 'n 

Prestasieverbetering het wel ingetree. 

Alhoewel die proefpersone se prestasie nie grootskaals verbeter het nie, is daar wel 'n 

noemenswaardige verbetering te bespeur. Daar kan dus aanvaar word <lat die 

intervensieprogram wel die nodige uitwerking gehad het om proefpersone hierdie 

vaardigheid aan te leer. 

4.5 .8 Identifiseer 'n nommer 

Tydens hierdie subtoets moes die proefpersoon 'n nommer aan die toetsafnemer uitwys. 
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Staafgrafiek 4.21 verskaf die toetsprestasie van proefpersone wat 'n telling van een 

tydens die voortoets behaal het. Daar het geen verandering plaasgevind nie en 

proefpersone se prestasie het konstant gebly deurdat hul steeds 'n nommer kon 

identifiseer. 

Staafgrafiek 4.22 gee 'n aanduiding van proefpersone wat aanvanklik 'n telling van twee 

behaal het. 'n Persentasie van 56,80% van die proefpersone se prestasie het verbeter na 

die intervensieprogram. Alhoewel 11 % se prestasie konstant gebly het, het 32,20% se 

prestasie verswak en het hul probleme met die identifisering van 'n nommer ondervind. 

Die afleiding kan gemaak word dat by beide 'n verbetering en verswakking in prestasie 

ingetree het. 

Staafgrafiek 4.23 toon dat 57,90% van die proefpersone wel 'n nommer kon identifiseer 

en 10,70% leiding benodig het tydens die uitvoering van die taak. 31,400/o het steeds 

moeite ondervind met die identifisering of uitwys van 'n nommer. Die afleiding hieruit is 

dat die meerderheid proefpersone wel hierdie vaardigheid bemeester het. 

Indien bogenoemde staafgrafieke dus van nader beskou word, is dit duidelik dat die 

grootste persentasie proefpersone se prestasie verbeter het. Die proefpersone het 

waarskynlik baat gevind by die intervensieprogram aangesien merkbare verbetering 

plaasgevind het. 

4.5.9 ldentifiseer 'n hoofletter 

Die proefpersoon moet 'n hoofletter aan die toetsafnemer uitwys. 
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Staafgrafiek 4.24 toon dat die proefpersone se prestasie konstant gebly het en dat 100% 

van die proefpersone tydens die voor- en natoets 'n hoofletter kon uitwys. 

Geen proefpersone het 'n telling van twee tydens die voortoets behaal nie. 

Staafgrafiek 4.25 reflekteer proefpersone wat 'n telling van drie tydens die voortoets 

behaal het. 20,80% van die proefpersone se prestasie het in so 'n mate verbeter dat hul 

wel 'n hoofletter kon uitwys. Diegene wat met die nodige ondersteuning en hulp 'n 

hoofletter kon uitwys, het 22,50% van die proefpersone uitgemaak, terwyl 56, 70% steeds 

nie die taak kon uitvoer nie. Prestasie in hierdie toets dui daarop dat die proefpersone nie 

hierdie vaardigheid ten volle bemeester het nie. 

Die proefpersone het oor die algemeen hierdie taak moeilik gevind en daar kan aanvaar 

word dat die intervensieprogram nie die verwagte resultate opgelewer het nie. 

4.5.10 ldentifiseer 'n leesteken 

Die proefpersoon moet enige leesteken aan die toetsafnemer uitwys. 
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Staafgrafiek 4.26 toon dat 100% van die proefpersone se prestasie konstant gebly het. 

100% van die proefpersone kon tydens die voor- en natoets 'n leesteken identifiseer. 

Staafgrafiek 4.27 gee die tellings van proefpersone weer wat 'n telling van twee tydens 



239 

die voortoets behaal het. 100% van die proefpersone se tellings het konstant gebly en 

hulle het steeds leiding tydens die uitwys van 'n leesteken benodig. 

Staafgrafiek 4.28 toon 'n verbetering m die toetsresultate van proefpersone wat 

aanvanklik 'n telling van drie behaal het. 7,40% kon suksesvol 'n leesteken identifiseer, 

terwyl 22,30% steeds leiding benodig het. Diegene wat steeds onsuksesvol was tydens 

die uitvoering van hierdie taak, het 70,20% van die proefpersone uitgemaak. 'n 

Beduidende persentasie proefpersone het steeds nie hierdie vaardigheid bemeester nie. 

Dit wil voorkom of die oorgrote meerderheid proefpersone rue hierdie vaardigheid 

bemeester het nie, ten spyte van die intervensieprogram. 

4.5.11 Rigtingkonvensie 

'n Boek met 'n geskrewe teks is aan die proefpersoon vertoon waama hy die rigting 

waarin skrif gelees word, moes aandui. 
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Staafgrafiek 4.29 dui aan dat 87,50% steeds die rigtingkonvensie van skrif kon aandui, 

terwyl 12,50% 'n terugval getoon het en hulle moeite ondervind het om die taak te kon 

uitvoer. 

Staafgrafiek 4.30 dui aan dat die grootste persentasie proefpersone die rigtingkonvensie 

kon aandui. 90,09% het verbeter, terwyl 6,10% se gedrag konstant gebly het. 3% het 'n 

terugval getoon en het moeite ondervind om die taak te voltooi. Alhoewel die 
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meerderheid proefpersone die rigtinkonvensie kon aandui, kan die afleiding gemaak word 

dat 'n geringe persentasie steeds moeite ondervind het in die uitvoering van hierdie taak. 

Staafgrafiek 4.31: Proefpersone wat die rigtingkonvensie kon aandui het 81,30% van die 

proefpersone uitgemaak. 11,30% van die proefpersone het verbeter en kon die aktiwiteit 

korrek uitvoer, terwyl 7,50%, wat 'n geringe persentasie proefpersone verteenwoordig, 

steeds nie die rigtingkonvensievaardigheid bemeester het nie. Prestasie het beduidend in 

hierdie toets verbeter. 

Indien bognoemde grafieke in oenskou geneem word, kan aanvaar word dat die 

intervensieprogram met betrekking tot rigtingkonvensie, suksesvol was. 

4.5 .12 Liedjie of versie weergee 

Die proefpersoon moes ' n liedjie sing of 'n versie opse. 
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Staafgrafiek 4.32 toon dat die proefpersone wat die 'n liedjie kon sing of 'n versie opse 

tydens die voortoets en 'n telling van een behaal het, se prestasie konstant gebly het. 

100% van die proefpersone kon hulself ten opsigte van hierdie taak handhaaf. 

Staafgrafiek 4.33 verteenwoordig proefpersone se tellings wat 'n twee tydens die 

voortoets behaal het. 71,40% se prestasie het in so 'n mate verbeter dat hulle 'n telling 

van een behaal het. Hierdie proefpersone se prestasie het noemenswaardig verbeter, 
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terwyl 28,60 % van die proefpersone se telling konstant gebly het en hulle steeds 

ondersteuning en aanmoediging benodig het om 'n liedjie te sing of 'n versie op te se. 

Staaf grafiek 4.34 reflekteer die prestasie van drie tydens die voortoets behaal het. 

60,60% van die proefpersone se prestasie het van 'n drie na 'n een verbeter, terwyl 

36,40% van 'n drie na 'n twee verbeter het. 3% van die proefpersone kon egter steeds nie 

'n liedjie sing of versie weergee nie. Die afleiding hiervan is dat die meerderheid 

proefpersone hulle wel ten opsigte van die opse van 'n versie of sing van 'n liedjie kon 

handhaaf 

Indien bogenoemde voorstellings onder die loep geneem word, kan aanvaar word dat die 

intervensieprogram ten opsigte van die sing van 'n liedjie of opse van 'n versie, suksesvol 

was. 

4.5.13 Belangstelling in stories 

Die proefpersoon moes 'n aanduiding van sy voorliefde of belangstelling m stories 

weergee. 
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Staafgrafiek 4.35 reflekteer proefpersone wat 'n telling van een in die voortoets behaal 

het. Alhoewel daar 'n afname in prestasie plaasgevind het deurdat 1,20% 'n onsekerheid 

in terme van hul belangstelling in stories getoon het, en 3, 70% geen belangstelling in 

stories getoon het nie, het 95, 10% proefpersone se prestasie konstant gebly en hul kon 

hulself handhaaf ten opsigte van belangstelling in stories. 
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Staafgrafiek 4.36 gee die prestasie van proefpersone wat aanvanklik 'n telling van twee 

behaal het, weer. 75% het 'n verbetering getoon terwyl 25% van die proefpersone se 

prestasie konstant gebly het. Die afleiding hiervan is dat die meerderheid proefpersone 'n 

belangstelling in stories toon. 

Staafgrafiek 4.37 stel 'n definitiewe toename in die belangstelling in stories voor. 

63,20% se belangstelling het toegeneem van geen belangstelling na groot belangstelling. 

Alhoewel 31,60% nie 'n voorkeur of afkeur getoon het nie, het 5,30% geen belangstelling 

in stories geopenbaar nie. 

Wanneer bogenoemde staafgrafieke van nader beskou word, is dit voor die hand liggend 

dat daar wel 'n toename in belangstelling in stories ontwikkel het as gevolg van 

blootstelling aan die voorlees van stories. 

4.5.14 Blootstelling aan stories 

Die proefpersoon moes 'n aanduiding gee in watter mate en op welke wyse hy aan die 

voorlees van stories blootgestel word. 
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Staafgrafiek 4.38 toon dat 95,900/o van die proefpersone se blootstelling aan stories 

konstant gebly het. 'n Geringe persentasie, naamlik 2 70% en 1,40% se blootstelling het 

egter afgeneem . 
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Staafgrafiek 4.39 reflekteer dat 65,60% meer blootstelling aan stories gehad het, terwyl 

31,30% se blootstelling konstant gebly het. Daar was egter 'n afname van 3,10% van die 

proefpersone wat geen blootstelling ontvang nie. 

Staafgrafiek 4.40 is 'n voorstelling van proefpersone wat geen blootstelling aan stories 

tydens die voortoets gehad het nie. Beide 37,50% en 56,30% se blootstelling het 

beduidend verbeter, terwyl 6,30% geen voorlesing en blootstelling ontvang het nie. 

Indien bogenoemde grafieke in oenskou geneem word, kan aanvaar word dat die 

intervensieprogram met betrekking tot die blootstelling aan stories, suksesvol was. 

4.5.15 Gunsteling storie benoem 

Die proefpersoon moes die titel van sy gunsteling storie weergee. 
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Staafgrafiek 4.41 toon dat 95,10% se telling konstant gebly het deurdat hulle die titel 

van hul gunsteling storie kon weergee. Diegene wie se prestasie afgeneem het, deurdat 

hulle nie die taak behartig het nie, het 4,90% van die proefpersone uitgemaak. 

Staafgrafiek 4.42 gee 'n aanduiding van proefpersone wat 'n telling van twee tydens die 

voortoets behaal het. 'n Verbetering het ingetree deurdat 90,50% van die proefpersone 

hul gunsteling storie kon benoem. 9,50% van die proefpersone se prestasie bet egter 

konstant gebly. 
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Staafgrafiek 4.43 toon 'n algemene verbetering in die gedrag van proefpersone deurdat 

71,80% van die proefpersone van 'n telling van drie na een beweeg het. 23,10% van die 

proefpersone het leiding tydens die weergee van hul gunsteling storie benodig. 'n 

Geringe prestasie van 5, 10% kon steeds nie die ti tel van hul gunsteling storie weergee 

me. 

Die intervensieprogram blyk suksesvol te wees rondom die weergawe van 'n titel van 'n 

gunsteling storie. 

4.5.16 Identifisering van die eerste klank in 'n woord 

Die proefpersoon moes die aanvangsklank van 'n bepaalde woord identifiseer. 
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Staafgrafiek 4.44 toon dat 78,60% steeds die aanvangsklank van 'n bepaalde woord kon 

onderskei. Daar was 'n verswakking by 21,40% van die proefpersone wat leiding vir die 

behartiging van die taak moes ontvang. 

Staafgrafiek 4.45 dui daarop dat die proefpersone in so 'n mate verbeter het, dat 100% 

van hullle die aanvangsklank kon identifiseer. Die afleiding hiervan is dat prestasie in 

die identifisering van die aanvangsklank noemenswaardig verbeter het. 

Staafgrafiek 4.46 toon dat die proefpersone se prestasie daadwerklik verbeter het. 33% 

persent kon die aanvangsklank sonder enige huiwering identifiseer, terwyl 43, 70% 
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ondersteuning benodig het in die uitvoering van die taak. 'n Geringe aantal proefpersone 

naamlik, 23,30%, kon egter nie die aanvangsklank, selfs na die intervensieprogram, 

identifiseer nie. 

Die intervensieprogram blyk suksesvol te wees rondom die identifisering van die 

aanvangsklank. 

4.5.17 Rymwoorde 

'n Woord is aan die proefpersoon voorgehou waama die proefpersoon 'n rymwoord vir 

gemelde woord moes vorm. 
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Staafgrafiek 4.47 dui daarop <lat al die proefpersone wat rymwoorde tydens die 

voortoets kon uitvoer, steeds die aktiwiteit tydens die natoets kon uitvoer. Dit dui daarop 

dat 100% van die proefpersone hul ten opsigte van rymwoorde kon handhaaf 

Geen proefpersone het 'n telling van twee in die voortoets behaal nie. 

Staafgrafiek 4.48 is 'n voorstelling van proefpersone wat 'n drie tydens die voortoets 

behaal het. Dit wil voorkom asof hierdie proefpersone baat gevind het by die 

intervensieprogram aangesien 23,30% rymwoorde kon uitvoer terwyl 36,70% met 

ondersteuning die taak kon uitvoer. 40% van die proefpersone het steeds probleme met 

die spesifieke taak ondervind. 
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Dit blyk dat 'n noemenswaardige verbetering in die prestasie van die proefpersone na die 

inplementering van die intervensieprogram ingetree het. 

4.5.18 ldentifiseer die eindklank 

'n Woord is verbaal aan die proefpersoon voorgelees waarna die proefpersoon die 

eindklank moes onderskei. 
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Staafgrafiek 4.49 toon dat proefpersone se prestasie konstant gebly het. Die afleiding 

hiervan is dat 100% van hierdie groep proefpersone die vaardigheid van die identifisering 

van 'n eindklank bemeester het. 

Staaf grafiek 4.50 dui daarop dat alle proefpersone se gedrag verb et er het en dat hulle die 

eindklank suksesvol kon identifiseer. Prestasie op hierdie toets het beduidend verbeter 

deurdat I 00% van die groep proefpersone die taak suksesvol kon uitvoer. 

Staafgrafiek 4.51 toon dat 47% nog moeite ondervind het om die eindklank te 

identifiseer. 19,70% het egter verbetering getoon, terwyl 33,30% ondersteuning benodig 

het. Die afleiding hiervan is dat die oorgrote meerderheid proefpersone steeds nie die 

eindklank susksesvol kon identifiseer nie. 

Dit blyk dat proefpersone oor die algemeen verbeter het en daar kan aanvaar word dat die 

intervensieprogram leer teweeg gebring het. 
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4.5.19 Verskaf 'n woord met 'n bepaalde klank 

Die proefpersoon is gevra om 'n woord te verskafwat met 'n sekere klank begin. 
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Staafgrafiek 4.52 toon <lat daar geen verandering plaasgevind het nie. Die proefpersone 

se prestasie het dus konstant gebly en 100% van die groep proefpersone kon suksesvol 'n 

woord met 'n bepaalde klank verskaf. 

Geen proefpersoon het 'n telling van twee tydens die voortoets behaal nie. 

Staafgrafiek 4.53 toon 'n definitiewe verbetering in prestasie. Diegene wat 'n woord 

korrek kon verskaf het, het 37,30% van die proefpersone uitgemaak, terwyl 30,50% hulp 

ontvang het. 32,300/o het steeds die taak onsuksesvol uitgevoer. Prestasie op hierdie toets 

het noemenswaardig verbeter. 

Indien bogenoemde staafgrafieke van nader beskou word, is dit duidelik dat daar wel 'n 

toename in prestasie rondom die verskaffing van woorde met 'n bepaalde klank ingetree 

het. 

4.5.20 ldentifiseer die langste woord 

Twee woorde is aan die proefpersone voorgelees en die proefpersone moes die langste 

woord identifiseer. 
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Staafgrafiek 4.54 verteenwoordig proefpersone se prestasie waar die langste woord 

identifiseer moes word. Die prestasie van proefpersone het afgeneem deurdat 5,60% hulp 

benodig het met die uitvoer van hierdie taak. 94,40%, wat die oorgrote meerderheid van 

die proefpersone verteenwoordig, kon steeds die taak behartig. 

Geen proefpersoon het tydens die voortoets 'n telling van twee behaal nie. 

Staafgrafiek 4.55 dui daarop dat 28,80% van die proefpersone in so 'n mate verbeter het 

dat hulle die langste woord korrek kon identifiseer. 32% kon steeds nie die vaardigheid 

bemeester nie. 'n Verbetering in prestasie het dus ingetree deurdat die oorgrote 

meerderheid proefpersone onafhanklik of met leiding die taak kon behartig. 

Dit wil voorkom of die intervensieprogram 'n positiewe invloed op die proefpersone se 

prestasie gehad het. 

4.5.21 Identifisering van die kortste woord 

Twee woorde is aan die proefpersone voorgelees en hulle moes die kortste woord 

identifiseer. 

Grafiek 4.56 ldentiflseer kortste 
woo rd 

konstmt 

Grafiek 4.57 ldentifiseer kortste 
woo rd 

verbeter 

Grafiek 4.58 ldentifiseer kortste 
woo rd 

verbeter verbeter konstant 



249 

Staafgrafiek 4.56 toon dat die proefpersone wat die identifisering van die kortste woord 

tydens die voortoets kon identifiseer, se prestasie konstant gebly het. Die afleiding kan 

gemaak word dat die proefpersone hierdie vaardigheid reeds in die voortoets bemeester 

het. 

Staafgrafiek 4.57 toon 'n 100% verbetering in die identifisering van die kortste woord. 

Hierdie proefpersone, wat aanvanklik moeite ondervind het, kon na die 

intervensieprogram die taak susksesvol uitvoer. 'n Noemenswaardige verbetering het dus 

ingetree. 

Staafgrafiek 4.58 dui op proefpersone se prestasie wat tydens die voortoets probleme 

ondervind het met die identifisering van die kortste woord. 'n Algehele verbetering het 

ingetree deurdat 28,70% die taak korrek kon uitvoer, terwyl 36,10% hulp nodig gehad 

het. Diegene wat steeds probleme ondervind het met die taak, het 35,20% van die 

proefpersone uitgemaak. 

Hier het dus 'n beduidende verbetering ingetree en daar kan aanvaar word dat 

blootstelling aan hierdie aktiwiteit tydens die intervensieprogram, suksesvolle resultate 

opgelewer het. 

4.5.22 Lettergreepverdeling 

Die proefpersone moes 'n woord m lettergrepe verdeel. Die woord het uit drie 

lettergrepe bestaan. 
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Staafgrafiek 4.59 dui daarop dat proefpersone wat 'n een in die voortoets behaal het, se 

prestasie in die natoets konstant gebly het. 'n 100% van die proefpersone kon 

lettergreepverdeling suksesvol uitvoer. 

Staafgrafiek 4.60 verteenwoordig die proefpersone wat 'n telling van twee behaal het. 

'n Besliste verbetering het ingetree aanges1en 100% van die proefpersone 

lettergreepverdeling kon bemeester. 

Staafgrafiek 4.61 verskaf die uitkoms van proefpersone wat tydens die voortoets 

geensins die aktiwiteit kon uitvoer nie. Die staafgrafiek toon <lat 65,30% die taak korrek 

kon uitvoer, terwyl 24,60% leiding nodig gehad het. 10,20%, wat 'n geringe aantal 

proefpersone verteenwoordig, kon steeds nie lettergreepverdeling toepas nie. Die 

afleiding kan gemaak word <lat die meerderheid van die proefpersone se prestasie 

beduidend verbeter het. 

Dit is duidelik dat proefpersone se prestasie oor die algemeen verbeter het en daar kan 

dus aanvaar word dat hulle by die intervensieprogram baat gevind het. 

4.5.23 Diskriminasie van woorde 

Drie woorde, waaronder 'n selfstandige naamwoord, voorvoegsel en agtervoegsel is aan 

die proefpersone voorgelees. Die proefpersone moes slegs die betekenisvolle woord 

identifiseer. 
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Staafgrafiek 4.62 verteenwoordig proefpersone wat in die voortoets die aktiwiteit korrek 

kon uitvoer en in die natoets dieselfde prestasie behaal het. Die afleiding kan gemaak 

word <lat 100% van die groep proefpersone woorde reeds tydens die voortoets suksesvol 

kon diskrimineer en hierdie vaardigheid dus bemeester het. 

Geen proefpersone het 'n telling van twee tydens die voortoets behaal nie. 

Staafgrafiek 4.63 toon 'n verbetering in proefpersone se prestasie wat aanvanklik 'n drie 

behaal het. 58,10% kon na die intervensie woorde korrek identifiseer, terwyl 23,10% 

hulp nodig gehad het met die uitvoer daarvan. 18,80%, wat 'n geringe persentasie 

proefpersone verteen-woordig, kon steeds nie die taak uitvoer nie. Die meerderheid 

proefpersone het 'n prestasieverbetering getoon en die afleiding kan gemaak word dat hul 

hierdie vaardigheid bemeester het. 

Dit blyk dat daar 'n noemenswaardige verbetering in die prestasie van die proefpersone 

na die implementering van die intervensieprogram ingetree het. 

4.5.24 Sintaktiese bewussyn 

Drie woorde is aan die proefpersoon voorgelees, waama die proefpersoon 'n sinvolle sin 

moes saamstel. 
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Staafgrafiek 4.66 verteenwoordig proeipersone wat 'n telling van een tydens die 

voortoets behaal het. Alhoewel 25% 'n verswakking in prestasie getoon het en moeite 

ondervind het met die herrangskikking van woorde, het 75% van die proeipersone se 

prestasie steeds konstant gebly. Die meerderheid proeipersone kon hul wel ten opsigte 

van die herrangskikking van woorde handhaaf 

Staafgrafiek 4.67 gee 'n aanduiding van die resultate van proefpersone wat 'n telling van 

twee tydens die voortoets behaal het. Diegene wat 'n verbetering in die vaardigheid 

getoon het deur woorde sinvol te kon herrangskik, het 100% van die proefpersone 

uitgemaak. 'n Algehele verbetering in prestasie het dus ingetree. 

Staafgrafiek 4.68 dui die resultate van proefpersone wat 'n telling van drie tydens die 

voortoets behaal het, aan. 'n Verbetering het ingetree aangesien 49,60% van die 

proefpersone die taak korrek kon uitvoer en 30,40% met hulp die taak kon verrig. 20% 

van die proefpersone kon steeds nie woorde herrangskik nie. Dit wil egter voorkom of 'n 

beduidende aantal proefpersone wel hierdie vaardigheid bemeester het en hulself ten 

opsigte van die herrangskikking van woorde kon handhaaf 

Bogenoemde staafgrafieke het betrekking op proefpersone se vermoe om woorde sinvol 

te herrangskik om 'n sin te vorm. Die grafieke toon 'n verbetering in die prestasie van 

die proefpersone en daar kan dus aanvaar word dat die intervensieprogram leer teweeg 

gebring het. 

4.5.25 Identifisering van 'n absurditeit 

'n Sin, wat 'n absurditeit bevat, is aan die proefpersone voorgelees waarna die 

proefpersoon die absurditeit moes uitwys. 
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Staafgrafiek 4.69 toon dat daar geen verandering in respons plaasgevind het nie en dat 

die prestasie van proefpersone tydens die voor- en natoets konstant gebly het. Dit dui 

daarop dat die proefpersone hul wel ten opsigte van die identifisering van 'n absurditeit 

kon handhaaf 

Staafgrafiek 4. 70 toon 'n verbetering aan in die vaardigheid van proefpersone wat 

aanvanklik 'n telling van twee behaal het. Hierdie proefpersone se prestasie het in so 'n 

mate verbeter dat 100% die taak selfstandig kon uitvoer. Die afleiding hiervan is dat die 

meerderheid proefpersone hulle ten opsigte van die identifisering van 'n absurditeit kon 

handhaaf 

Staafgrafiek 4. 71 verteenwoordig proefpersone wat 'n telling van drie tydens die 

voortoets behaal het. 'n Besliste verbetering het ingetree deurdat 50,90% die taak korrek 

kon uitvoer en 25,90% ondersteuning benodig het. Diegene wat steeds moeite ondervind 

het met die uitvoering van die taak, het 23, 10% van die proefpersone uitgemaak. 

Prestasie in die identifisering van 'n absurditeit het beduidend verbeter. 

Indien hierdie staafgrafieke onder die loep geneem word, kan 'n verbetering in prestasie 

bespeur word wat aanduidend is daarvan dat die intervensieprogram geslaagd was. 

4.5 .26 Skryf van eie naam 

Die proefpersoon is gevra om sy eie naam te skryf 
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Staafgrafiek 4. 72 verteenwoordig proefpersone wat 'n telling van een tydens die 

voortoets behaal het. Alie proefpersone se prestasie het konstant gebly. Die proef

persone bet hierdie vaardigheid reeds tydens die voortoets bemeester en kon steeds 

hierdie vaardigheid suksesvol in die natoets uitvoer. 

Staafgrafiek 4. 73 gee 'n aanduiding van proefpersone wat 'n telling van twee tydens die 

voortoets behaal het. 71,400/o van die proefpersone kon na die implementering van die 

intervensieprogram hul name skryf, terwyl 28,60% slegs enkele letters van hul name kon 

skryf Dit dui daarop dat die oorgrote meerderheid hul wel ten opsigte van die 

skryfvaardigheid kon handhaaf 

Staafgrafiek 4.74 dui die persentasies van proefpersone aan wat 'n telling van drie 

tydens die voortoets behaal het. 'n Verbetering het ingetree deurdat 32% hul name 

korrek kon neerskryf en 51,50% letters waaruit hul name bestaan kon weergee. Diegene 

wat steeds nie die taak kon uitvoer nie, het 16,50% van die proefpersone uitgemaak. Die 

afleiding hiervan is dat die meerderheid proefpersone hierdie vaardigheid bemeester het. 

Dit blyk dat die intervensieprogram suksesvol was. 

4.6 SAMEVATTING 

Die volgende indrukke is na afloop van die implementering van die kontrolelys en die 

intervensieprogram gelaat: 

• die onderwysers wat by die intervensieprogram betrokke was, het die 

geletterdheidsprogram met 'n positiewe gesindheid gelmplementeer; 

• observasie tydens die natoets van die proefpersone het aan die lig gebring dat 

informele geletterdheidsleer wel plaasgevind het; en 

• dit wil voorkom asof die volgende hipoteses, wat aan die begin van die hoofstuk 

(paragraaf 4 .1) gestel is, wel bewys is: 

- die oorgrote meerderheid proefpersone het na die intervensieprogram bepaalde 

boekorientasievaardighede bemeester; 
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- dit wil voorkom of die bemeestering van geskrewe taal na die blootstelling aan 

die intervensieprogram, wel plaasgevind het. Alie geletterdheidsvaardighede is 

egter nie bemeester nie; 

- proefpersone se belangstelling in boeke en die voorlees van stories het verbeter na 

blootstelling aan bepaalde informele geletterdheidsaktiwiteite; 

- die informele onderrig van sintaksis, foneem- en woordbewussyn was moontlik 

by die onderhawige kleuters; 

- proefpersone het bepaalde skryfvaardighede bemeester; en 

- sekere proefpersone se prestasies het agteruitgang getoon. 

• deur middel van observasie kon die navorser vasstel dat selfaktualisering in terme van 

geletterdheidsontwikkeling, wel plaasgevind het. 

4.7 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is beskryf op welke wyse die empmese ondersoek beplan en 

uitgevoer is. Daar is besondere klem gele op die enkelsisteem-ontwerp asook die 

inskakeling van die kontrolelys en observasie as verkennings- en ondersoekinstrumente. 

Die navorsingresultate is weergegee en bespreek. 

Die laaste hoofstuk bevat 'n opsomming van inligting wat uit die literatuur, kontrolelys 

en observasie verkry is. Aanbevelings op grond van die navorsingsresultate sat ook 

gemaak word en daar sal moontlike temas, wat verdere navorsing reverdig, uitgelig word. 



Hoofstuk5 

SAMEVATTING, BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

5.1 INLEIDING 

Daar is met hierdie studie insae verkry in die opvoedingsbehoeftes van die 

voorskoolse kleuter. Die behoeftes van kleuters het die navorser genoop om te kyk na 

die verskillende modaliteite wat ontwikkeling onderle. In hierdie proses is daar 

gefokus op die ontwikkelingskriteria wat skoolgereedheid by die kleuter bepaal. Die 

literatuurstudie het daartoe gelei dat die navorser begin ondersoek instel het na die 

inhoudelike van bestaande skoolgereedheidsprogramme plaaslik asook in die 

buiteland. 

Die waarde van geletterdheidsontwikkeling vir die voorskoolse kleuter en uiteindelike 

skoolgereedmaking is toegelig. In hoofsaak is bevind dat geletterdheids-ontwikkeling 

onder andere die kleuter ondersteun op sy weg na selfverwesenliking. 

Die resultate verkry deur die implementerig van die kontrolelys wat as 

evalueringsmedia aangewend is, is in hoofstuk 4 weergegee. Die voortvloeiende 

bevindinge en gevolgtrekkings sal hieronder bespreek word. 

Na die bespreking van die empiriese ondersoek, word enkele probleme wat tydens die 

ondersoek ondervind is, genoem. Ter afsluiting sal op voorstelle van onderwerpe wat 

moontlik verdere navorsing regverdig, gefokus word. 

5.2 SAMEVATTING VAN DIE LITERATUURSTUDIE, BEVINDINGE EN 

VOORTSPRUITENDE AANBEVELINGS 

Die samevatting, bevindinge en aanbevelings word in hierdie afdeling telkens in 

terme van verskillende hooftemas wat in hierdie ondersoek ter sprake was, 

uiteengesit. 

5.2.1 Skoolgereedmaking 

5.2.1.1 Sameva:ttting en bevindinge 
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Tydens die kleuter se voorskoolse ontwikkeling bemeester hy verskeie affektiewe, 

kognitiewe, perseptuele,sosiale en taalvaardighede wat uiteindelik sy skoolgereedheid 

bepaal. Hierdie ontwikkelingsmodaliteite stel die kleuter in staat om aan bepaalde 

ontwikkelingskriteria by die aanvang van formele onderwys te voldoen. 

'n Ondersoek na bestaande kognitiewe ontwikkelings- en leerteoriee het aan die lig 

gebring <lat die ontwikkelingsteorie van Piaget die grondslag vorm waarop die Suid

Afrikaanse skoolgereedmakingsmodel berus. Dit behels hoofsaaklik kognitiewe 

ontwikkelings- en verrykingsaktiwiteite waardeur die kleuter bepaalde kognitiewe 

ontwikkelingsvaardighede aanleer. 

Die navorser het vanuit die bestaande ontwikkelingsmodelle 'n nuwe kognitiewe 

ontwikkelingsmodel as uitkoms van die literatuurstudie wat geletterdheid onderle, 

ontwikkel wat in hoofstuk 2 van hierdie proefskrifbespreek is. 

In die ondersoek is op verskeie ontwikkelingsmodaliteite van die kleuter gefokus soos 

persepsie, sosiaal-, taal- asook affektiefverwante aspekte. 

Aangesien die kleuter 'n sosiale wese is en die behoefte openbaar om met mense om 

te gaan, is <lit noodsaaklik <lat die sosiale ontwikkeling en die vestiging van sosiale 

vaardighede reeds voorskools 'n aanvang neem. Die kleuter se taal ontwikkel 

gedurende die voorskoolse jare teen 'n snelle tempo en hy beskik by skooltoetrede 

reeds oor 'n woordeskat van tussen 2 800 en 13 000 woorde. Hy beskik reeds oor 

kennis van fundamentele sintaktiese reels asook begripsvaardighede van die taal. Die 

kleuter se taal word verder ontwikkel en verbeter deur onder andere interaksie met 

volwassenes. Die volwassene <lien as rolmodel en voorbeeld vir die verwerwing en 

uitbreiding van taalvaardighede. 

Vervolgens dien daarop gewys te word <lat die gevoelslewe van die kleuter die 

dimensie is waarop die ontwikkeling en wording van die fisiese, kognitiewe, taal- en 

sosiale dimensies gebou word. Daar bestaan verskeie faktore soos die sosio-kulturele 

milieu, opvoedingspraktyke, gemeenskapsreels en vergoedingsisteme wat die 

emosionele ontwikkeling van die kleuter belnvloed. Dit is noodsaaklik dat beide 
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primere en sekondere opvoeders kennis moet neem van die emosies wat gedurende 

die kleuterjare manifesteer. 

Bepaalde ontwikkelingskriteria waarop die voorskoolse kernkurrikulum in Suid

Afrika berus, is bespreek. Hierdie ontwikkelingskriteria sluit onder andere 

perseptuele, sosiale, kognitiewe, emosionele en taalontwikkelingskriteria in. 

Skoolgereedmakingsprogramme van onder meer Die Verenigde Koninkryk van 

Brittanje, die Verenigde State van Amerika, Duitsland, Trinidad, Nieu-Seeland en 

Y sland is bespreek en geevalueer. Addisionele voorskoolse onderrigprogramme wat 

die ontwikkelingsmodaliteite van die kleuter doelgerig ontplooi en wat uiteraard 

koste-effektief is, is onder die loep geneem. 

Die voorskoolse program in Suid-Afrika bestaan uit elf leerareas, naamlik 

Bybelonderrig, voorbereidende wiskunde, liggaamlike opvoeding, praktiese higiene, 

voorbereidende lees, kuns en handvaardighede, voorbereidende skryf, musiek en 

sang, taalontwikkeling, omgewingsleer en voorlees van stories, wat die raamwerk 

vorm waarbinne onderrig en opvoeding plaasvind. Hierdie program is 'n omvattende, 

verrykende program wat meeste van die ontwikkelingsmodaliteite van die 

voorskoolse kleuter aanspreek. 

5.2.1.2 Aanbevelings 

Kognitiewe ontwikkeling word onderle deur taal, denke, gel~tterdheid, persepsie, 

betekenisvolle ander mense in die wereld van die kleuter asook sy gemoedstoetstand. 

Die voorskoolse program behoort in die eerste instansie op 'n kurrikulum geskoei te 

word wat kognitiewe ontwikkeling bevorder en verryk en wat die kleuter bemagtig 

om kognitief te kan ontplooi. So 'n stelsel sal veral tot voordeel van die Suid

Afrikaanse kleuter strek aangesien hy aan 'n stelsel van uitkomsgerigte onderwys 

tydens skooltoetrede blootgestel sal word. Sy sosialiseringsvaardighede, emosionele 

welsyn en probleemoplossende gedrag, geletterdheids- en taalvaardighede word 

insgelyks bevorder ten einde die kleuter te ondersteun om tot selfaktualisering te kan 

kom. 
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Opvoeders behoort hul kennis rondom kognitiewe ontwikkelingsmodelle uit te brei en 

nie slegs te fokus op een teorie soos die van Piaget (1974) nie. Verbreding van die 

opvoeders se kennis sal daartoe lei dat teoriee ge'inkorporeer kan word om sodoende 

in die kleuter se ontwikkelende behoeftes te voorsien. 

Perseptuele ontwikkeling en geletterdheidsontwikkeling ontwikkel gelyktydig en die 

een is nie 'n voorwaarde vir die ander nie. Die kleuter kan reeds voorskools 

informeel geletterd gemaak word en geredelik gelettterdheidskennis opbou wat tot 

voordeel van sy totale ontwikkeling en uiteindelike selfaktualisering sal strek. 

Perseptuele aktiwiteite kan dus uitgebrei, aangepas en geintegreer word by informele 

geletterdheidsaktiwiteite wat aan die kleuter voorgehou word. 

Beide primere en sekondere opvoeders behoort 'n veilige ruimte te skep waarbinne 

die kleuter emosioneel kan ontwikkel en ontplooi. Sodoende sal die kleuter homself 

oopstel vir leer en onderrig en tot selfaktualisering kom. Dit is bevind dat die 

emosionele welsyn 'n direkte invloed op die kleuter se kognitiewe, sosiale, taal- en 

geletterdheidsvaardighede het en dat dit sy uiteindelike skoolgereedheid bepaal. 

Ouers behoort by ouerbegeleidingsprogramme betrek te word om genotvolle en 

suksesvolle leer tussen ouer en kleuter te bewerkstellig. Ouergroepe kan opgelei 

word om in die ontluikende geletterdheids- en taalbehoeftes van hul kleuters te 

voors1en. 

V oorskoolse onderrigprogramme wat met groot vrug by die laer sosio-ekonomiese 

groepe en agtergeblewe gemeenskappe ingeskakel kan word, moet oorweeg word. 

Die programme vereis nie duur onderrigmateriaal nie, en die kleuter se 

ontwikkelingsvaardighede word hierdeur bevorder. 

5.5.2 Geletterdheid 

5.5.2.1 Samevatting en bevindinge 

In hoofstuk 3 het die navorser ondersoek ingestel na die geletterdheidsontwikkeling 

van die kleuter. Dit het geblyk dat die term "ontluikende geletterdheid", wat die 

begin of aanvang van lees aandui, veral betrekking het op geletterdheidsontwikkeling 
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van die voorskoolse kleuter. Ontluikende geletterdheid fokus op die informele proses 

om geletterd te raak: waar die kleuter deur skrif en lees omring word. Die kleuter 

neem aktief deel aan die verwerwing van geletterdheidsvaardighede wat met verloop 

van tyd, ontluik en verbeter. 

Bepaalde aannames en denkrigtings waarom voorskoolse leesgereedmaking me 

voorskools 'n aanvang behoort te neem nie, is bespreek. Hierdie denkrigtings het tot 

gevolg gehad dat slegs enkele kleuters vooraf geletterdheidsvaardighede aanleer en 

bemeester. Aangesien geletterdheid reeds vanaf die vroegste lewensjare ontwikkel en 

'n onmisbare basis vir geletterdheidsverwerwing vorm, is die leesontwikkelingsfases 

deur verskeie navorsers, waaronder Sulzby (1988:48) van nader beskou. Sulzby 

(1988:48) het onder andere aangetoon dat kleuters vanaf die ouderdom van twee tot 

vier jaar sekere faseverbonde ontwikkelingspatrone toon wanneer hul gunsteling 

stories voorgelees word. 

Geletterdheidsgereedmaking bevorder die kleuter se uiteindelike selfaktualisering op 

onderskeidelik affektiewe, kognitiewe en normatiewe vlak. Die kleuter is egter 

afhanklik van die simpatieke en ondersteunende begeleiding van 'n volwassene om 

tot selfaktualisering in terme van geletterdheidsontwikkeling te kom en 

geletterdheidsvaardighede te kan bemeester. 

Daar is bevind dat informele leesgereedmaking die proses is waardeur die kleuter op 

'n informele wyse vir latere formele lees gereed gemaak word. Vaardighede 

onderliggend aan lees en geletterdheid word op 'n informele wyse aangeleer. Hierdie 

vaardighede behels onder meer boekorientasie, die voorlees van stories, rymwoorde, 

fonologiese bewustheid, sintaktiese bewussyn, leksikale bewussyn asook meta

taalwoordeskat. 

Daar is tot die slotsom gekom dat die kleuterskool 'n belangrike rol in die 

geletterdheidsontwikkeling van die voorskoolse kleuter speel. Die kurrikulum, 

struktuur van die klaskamer en die ondersteuning van volwassenes dra by tot die 

geletterdheidsontwikkeling van die kleuter. Geletterdheidsgeleenthede in die klas

kamer verhoog ontluikende geletterdheid en opvoeders wat die ontwikkeling van 

geletterdheid hoog aanslaan, rig hul klaskamers op so 'n wyse in dat dit 'n voorliefde 
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v1r geletterdheidsvaardighede kweek. Die klaskamer behoort onder andere 

voorsiening te maak vir 'n skryf-, biblioteek- en fantasiehoekie waar geletterdheids

geleenthede geskep word waarbinne die kleuter kan ontwikkel. 

Die oorwoe mening is dat die vermoe om reeds voorskools informeel te leer skryf, 'n 

onontbeerlike en noodsaaklike vaardigheid is. Kleuters beskik wel oor voldoende 

voorkennis rondom die funksie van skrif voordat hulle skool toe gaan en die 

voorskoolse kurrikulum behoort voorsiening te maak vir die inoefening van 

skryfvaardighede op beide metakognitiewe en metalinguistiese vlakke. Kategoriee en 

beginsels waarbinne skryfontwikkeling plaasvind, is geldentifiseer. Die belang van 

die skepping van geleentheid vir skryf asook riglyne waarvolgens informele 

skrifontwikkeling gedoen kan word, is uitvoerig bespreek. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die keuse van leesmateriaal 'n belangrike rol 

in leesgereedmaking en geletterdheidsontwikkeling van die kleuter speel. Riglyne en 

kriteria in terme van die keuse, voorkoms, leesbaarheid en inhoud waardeur 

geletterdheidsvaardighede aangespreek word, is van die uiterste belang. Die waarde 

van ouerbetrokkenheid tydens informele leesgereedmaking, kan nie oorskat word nie 

omdat die ouer se rol as model, ondersteuner en fasiliteerder tydens 

geletterdheidsontwikkeling, 'n natuurlike en spontane gebeurtenis is. 

5. 2. 2.1 Aanbevelings 

Die navorser beveel aan dat ontluikende geletterdheid as doelwit gefundeer behoort 

te word in die kurrikula van voorskoolse onderrigsituasies asook van die voorgenome 

graad R-leerders. Ontluikende geletterdheid blyk noodsaaklik te wees vir die totale 

ontwikkeling van die kleuter. Deur informele geletterdheidsvaardighede reeds 

voorskools te bemeester, betree die kleuter die formele onderrigsituasie met 

algemene, kulturele en wereldkennis. V oorts beskik die kleuter oor lees- en 

geletterdheidservaring, skrifkonvensies, 'n ryk taalbesit en 'n waardering en liefde vir 

lees. Die voorlees van stories deur beide die opvoeder en ouers kan nie in waarde 

oorskat word nie. Voorlees van stories is 'n proses van sosiale interaksie waardeur 

die kleuter in dialoog met die teks en opvoeder of volwassene tree, aan gesprekke 

deelneem en geletterdheidsvaardighede aanleer en bemeester. 



262 

Ouers en opvoeders moet gesamentlik verantwoordelikheid aanvaar vir informele 

geletterdheidsontwikkeling by die kleuter. In teenstelling met die oortuigings dat 

primere skole uitsluitlik vir hierdie taak beskore is, leen die uitkomsgerigte 

onderwysbenadering horn by uitstek daartoe om hierdie vaardighede reeds op 

kleuterskoolvlak aan te leer. Die voorskoolse program behoort aan te sluit by die 

bestaande grondslagfasekurrikulum in terme waarvan daar op die drie leerprogramme, 

naamlik gesyferdheid, geletterdheid en /ewensvaardighede gekonsentreer word. 

Informele geletterdheidsontwikkeling, wat kommunikasievaardighede insluit, behoort 

voorts nagenoeg veertig persent van die voorskoolse onderrigprogram te beslaan 

ooreenkomstig die beleid ten aansien van onderrig in die grondslagfase. Deurdat die 

kleuter deurlopend omspoel behoort te word deur taal en die inherente waarde 

daarvan dus ten aansien van sy totale verdere skolastiese loopbaan beklemtoon moet 

word, beveel die navorser aan dat die aanleer van geletterdheidsvaardighede voorrang 

behoort te geniet. 

5.3 SAMEVATTING EN BEVINDINGE VAN DIE EMPIRIESE 

ONDERSOEK EN AANBEVELINGS OP GROND DAARVAN 

5.3. I Kontrolelys en observasie 

5 .3. I. I Samevatting en bevindinge 

'n Volledige kontrolelys word in Bylaag I gegee en is in hoofstuk 4 van hierdie 

proefskrif behandel. 'n Samevatting van die resultate asook die afleidings wat daaruit 

voortspruit, word hieronder weergegee. 

Na aanleiding van die literatuurstudie wat ondemeem is, is die onderliggende faktore 

of modaliteite wat geletterdheidsontwikkeling bevorder, geidentifiseer. 'n Lys van 

modaliteite wat die informele geletterdheidsontwikkeling van die kleuter onderle, is 

saamgestel. V oorts is 'n empiriese ondersoek om hierdie hipoteses te toets, 

ondemeem. Observasie van die proefpersone het tydens die vooraftoetsing, 

implementering van die intervensieprogram en na-toetsing, plaasgevind. 
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'n V ooraftoetsing van die proefpersone bet plaasgevind waarna die implementering 

van die intervensieprogram, 'n aanvang geneem bet. Die proefpersone is na die 

blootstelling aan 'n intervensieprogram wat bepaalde informele 

geletterdbeidsvaardighede ingesluit het, berevalueer. 

Die resultaat van toetsing van elke modaliteit van die kontrolelys is grafies voorgestel 

ten einde 'n kwantitatiewe verskuiwing wat ingetree bet, te weerspieel. 

Die bevindinge sal vervolgens onder die volgende drie boofde bespreek word: 

• verbetering in prestasie: 'n Verbetering in prestasie, na blootstelling aan die 

intervensieprogram bet ingetree; 

• konstant: Die oorgrote meerderbeid proefpersone se prestasie bet me 

noemenswaardig verbeter nie en 

• regressie: Alboewel die oorgrote meerderheid proefpersone se prestasie verbeter 

het, het enkele proefpersone wel verswakking of 'n afname in prestasie getoon. 

Verbetering in prestasie 

Prestasies in die volgende modaliteite toon dat proefpersone baat by die 

intervensieprogram gevind het: 

• boekorientasie: Die intervensieprogram blyk suksesvol te wees aangesien die 

oorgrote meerderbeid proefpersone 'n prestasieverbetering getoon bet en in staat 

was om 'n boek te kon hanteer en in die korrekte leesposisie te hou; 

• uitwys van 'n letter: Die oorgrote meerderheid proefpersone se prestasie het in 

so 'n mate verbeter dat hul tydens die natoets 'n letter kon identifiseer. Dit blyk 

dus <lat die intervensieprogram doeltreffend was; 

• weergee van 'n liedjie of versie: Die intervensieprogram ten opsigte van die sing 

van 'n liedjie of die opse van 'n versie, blyk suksesvol te wees. 'n 

Prestasieverbetering het ingetree en die proefpersone kon hulself ten aansien van 

hierdie vaardigheid handhaaf; 

• rymwoorde: 'n Noemenswaardige verbetering in die prestasie van proefpersone 

het ingetree na die implementering van die intervensieprogram. Die oorgrote 

meerderheid proefpersone kon rymwoorde vorm; 
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• identifisering van 'n eindklank: 'n Algemene verbetering in prestasie bet 

ingetree en die proefpersone kon na die intervensie eindklanke suksesvol 

onderskei. Die intervensieprogram bet leer teweeg gebring; 

• verskaf 'n woord met 'n bepaalde klank: 'n Toename in prestasie rondom die 

verskaffing van woorde met 'n bepaalde klank bet ingetree; 

• identifisering van die kortste woord: 'n Beduidende verbetering bet ingetree en 

daar kan aanvaar word dat die blootstelling aan hierdie aktiwiteit tydens die 

intervensieprogram, suksesvolle resultate opgelewer bet; 

• lettergreepverdeling: Proefpersone se prestasie bet oor die algemeen verbeter en 

bulle kon suksesvol 'n woord in lettergrepe verdeel. Die intervensieprogram bet 

vrugte afgewerp; 

• diskriminasie van woorde: 'n Noemenswaardige verbetering in die prestasie van 

proefpersone bet na die implementering van die intervensieprogram ingetree. Die 

proefpersone kon suksesvol 'n betenisvolle woord onderskei; 

• identifisering van 'n absurditeit: 'n Verbetering in prestasie waste bespeur wat 

aanduidend daarvan is dat die intervensieprogram geslaagd was. Proefpersone 

kon tydens die na-toets 'n sin wat 'n absurditeit bevat, suksesvol uitwys; en 

• skryf van eie naam: Die oorgrote meerderheid proefpersone kon tydens die na-

toets hul name selfstandig skryf. Hierdie resultate reflekteer dat die 

intervensieprogam geslaagd was. 

Konstante prestasies 

Prestasies in die volgende modaliteite toon <lat die proefpersone se prestasie konstant 

gebly bet: 

• identifisering van 'n sin: Die oorgrote meerderbeid proefpersone se prestasie in 

die identifisering van 'n sin bet nie grootskaals verbeter nie en het konstant gebly; 

• identifisering van 'n hootletter: Die proefpersone het oor die algemeen hierdie 

taak moeilik gevind en die intervensieprogram het nie die verwagte resultate 

opgelewer nie; en 

• aantoon van 'n leesteken: Die oorgrote meerderheid proefpersone het nie 

bierdie vaardigheid bemeester nie, ten spyte van die intervensieprogram. 
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Verswakking van prestasies 

Prestasies in die volgende modaliteite toon dat geringe verswakking by proefpersone 

ingetree het. Die intervesieprogram het egter leer by die oorgrote meerderheid 

proefpersone teweeg gebring. 

• geskrewe teks verteenwoordig die storie: Alhoewel die oorgrote meerderheid 

proefpersone na die intervensieprogram kon aantoon dat die geskrewe teks van die 

boek skrif verteenwoordig en 'n boodskap oordra, het 'n verswakking by 'n 

geringe persentasie proefpersone ingetree; 

• titel van die boek: 'n Geringe persentasie proefpersone het moeite ondervind om 

die titel op die buiteblad van die storieboek aan te dui. Dit blyk egter dat die 

intervensieprogram wel vrugte afgewerp het aangesien die meeste proefpersone 

tydens die na-toets die titel van'n boek kon aandui; 

• aanvang van 'n storie aandui: 'n Geringe persentasie proefpersone se prestasie 

in die natoets het afgeneem deurdat hulle moeite ondervind het om die aanvang of 

begin van die storie aan te dui; 

• identifisering van 'n woord:. Alhoewel 'n algehele verbetering in die prestasie 

van proefpersone ingetree het na blootstelling aan die intervensieprogram, het 'n 

geringe persentasie steeds moeite ondervind met die ideiltifisering van 'n woord in 

'n storieboek; 

• identifisering van 'n nommer: Die grootste persentasie proefpersone het wel 

baat gevind by die intervensieprogram aangesien 'n merkbare verbetering 

plaasgevind het. 'n Geringe persentasie proefpersone se prestasie het egter 

verswak; 

• rigtingkonvensie: Alhoewel die intervensieprogram met betrekking tot 

rigtingkonvensie suksesvol was, het sommige proefpersone steeds moeite 

ondervind in die uitvoering van hierdie taak; 

• belangstelling in stories: 'n Toename in belangstelling in stories het ontwikkel 

van blootstelling aan die voorlees van stories. Enkele proefpersone het egter 

aangetoon dat hul belangstelling in stories afgeneem het; 

• blootstelling aan stories: Die intervensieprogram toon dat 'n toename aan 

blootstelling aan stories plaasgevind het. Enkele proefpersone het egter steeds nie 

blootstellinf aan voorlees van stories gehad nie; 
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van gunsteling storie: Die intervensieprogram rondom die 

weergawe van 'n titel van 'n gunsteling storie blyk susksesvol te wees. 'n 

Geringe p rsentasie proefpersone het in gebreke gebly om 'n gunsteling storie te 

benoem; 

• identifiser ng van 'n aanvangsklank in 'n woord: 'n Geringe persentasie 

proefperso e het tydens die na-toets leiding benodig in die identifisering van die 

aanvangs Die oorgrote meerderheid proefpersone het egter 

hierdie v digheid bemeester; 

• identifise ng van die langste woord: Alhoewel die intervensieprogram 'n 

positiewe invloed op die proefpersone se prestasie gehad het, het enkele 

proefperso e moeite ondervind in die identifisering van die langste woord en 

bewussyn: Die meerderheid proefpersone kon hul wel ten opsigte 

van die errangskikking van woorde handhaaf. 'n Geringe persentasie 

proefperso e het 'n verswakking in gedrag getoon. Die intervensieprogram het 

5.3.1.2 

onderhawige s 

onderrig en h 

duidelik dat o 

an dat die navorsingsbevindinge daarop dui dat die program deur 

die voorgestel, voordelig gelmplementeer kan word in voorskoolse 

wel tot die aanleer van geletterdheidsvaardighede leen. Dit is ook 

rs 'n baie belangrike rol speel sowel as 'n verantwoordelikheid het ten 

stimulasie vir die aanleer van gemelde vaardighede. 

Voorts moet o voeders in hul beplanning met betrekking tot hul onderrigopdrag, in 

kommunikeer. 

sie aan geletterdheid aandag gee. Dit blyk dat kleuters wel oor die 

om ook op altematiewe wyses, soos deur middel van skrif, te wil 

Onder andere het die bevindinge bevestig dat die kleuter se uiteindelike 

skoolgereedhei direk deur die aanleer van hierdie vaardighede bevoordeel word. Die 

totale menswe sword positiefbelnvloed en is nie beperk tot die bemeestering van 'n 

aantal perseptu le vaardighede nie. 
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5.4 PROB EME WAT TYDENS DIE ONDERSOEK ONDERVIND IS 

Die Suid-Afri aanse literatuur is nog nie oorwegend in die idioom van uitkomsgerigte 

onderwys en an wel op die belang van geletterdheidsonderrig in die voorskoolse 

fase, gerig Die tradisie van 'n perseptueel-georienteerde skoolgereed

het oor dekades been voorskoolse onderwys m 'n bepaalde 

paradigma in edwing wat waarskynlik vir nog lank, binne die Suid-Afrikaanse 

konteks, die I giese denkrigting sa1 tipeer. Daar is dus sprake van 'n afwesigheid of 

tekort aan do mentasie wat die nuwe denkrigting rugsteun. 

Die Departem nt van Onderwys loods vanaf Januarie 2002 eers amptelik formele 

voorskoolse o derrig wat as die Graad R-jaar bekend sal staan. Hierdie onderrig 

word geduren e die daaropvolgende nege jaar ingefaseer, beginnende by sogenaamde 

agtergeblewe emeenskappe teen 'n tempo van 24 klasse per jaar per onderwysdistrik. 

Tussentyds sal bestaande openbare pre-primere skole, waaronder oud-model C skole, 

waarskynlik i gevolge die voormalige onderrigprogrambeleid voortgaan tot die jaar 

2010 - 2011. Leemtes in die huidige onderrigbenadering, wat deur die voormalige 

onderwysbelei bepaal is, sal dus vir geruime tyd nog voortbestaan ten spyte van 

vernuwing op hierdie terrein. Die navorser betreur hierdie stadige omwenteling 

deurdat baie I rders, soos in haar navorsing bevind, daardeur ontneem sou word van 

die voorreg o met ywer geletterdheidsvaardighede aan te leer. Die voormalige 

sa1 dus vir die afsienbare toekoms nog 'n wesenlike invloed op 'n 

ntal leerders uitoefen. 

Die navorser et, soos gemeld in Hoofstuk 3 van hierdie proefskrif, gevind dat die 

ouers van die betrokke leerders soms in gebreke gebly het om byvoorbeeld die 

voorleesaktiwi eite te doen. Ontoereikende motivering, ongenoegsame tyd of 

onoortuigde o ers mag as redes vir hierdie ongelukkige toestand aangehaal word. By 

gebrek aan toe eikende aanmoediging, ook vanaf die opvoeders aan die ouers, is die 

uitkomste ron om positiewe resultate uiteraard beperk. Tanende geesdrif by 

opvoeders va kleuters is insgelyks dus ook dan verantwoordelik vir minder 

suksesvolle re ltate rondom die aanleer van geletterdheidsvaardighede. 
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Bestaande o rtutgmgs rondom kurrikuluminhoude, soos deur die voormalige 

onderwysbelei bepaal, het by 'n groot aantal opvoeders verbonde aan die ter saaldike 

kleuterskole, ' antipatie rondom vemuwing gepredisponeer. Hierdie antipatie hou 

waarskynlik v rband met vrese vir die onbekende wat uiteraard deur uitkomsgerigte 

onderwys mee ebring is. Die huiwering by sommige opvoeders is deur die navorser 

as weerstand m die nuwe denkrigting te implementeer, beleef Gebrekkige kennis 

rakende die n t van geletterdheidsvaardighede en die wyse waarop dit aangeleer kan 

word, het waa skynlik die probleem vergroot. Tydens hierdie studie het dit aan die lig 

gekom dat tereotipes rondom die waarde van 'n uitsluitlik perseptuele 

onderrigprogr m, opvoeders se gesindheid kan kleur - in so 'n mate, dat hulle selfs 

antagonisties an wees ten aansien van verandering en die implikasies wat hierdie 

verandering in terme van byvoorbeeld werksinsette, sal meebring. 

Die navorser sou graag die aantal proefpersone wou vergroot het ten einde die 

steekproefm verteenwoordigend in terme van populasie te kon maak. Weens tyd

en finansiele r des is volstaan by die gekose 121 proefpersone. 

ho alle twyfel voordelig gewees het indien die vordering van die 

betrokke proe ersone oor 'n langer tydperk opgevolg kon word en daar byvoorbeeld 

spesifiek onde soek ingestel kon word na die voorkoms al dan nie van leerprobleme 

by die betro enes. Die navorser sou dus graag bestaande navorsingsbevindinge 

rondom die voorbehoedende invloed van geletterdheidsbedrewenheid wat 

leerproblemati se situasies verlig of verhoed, wou toets. 

5.5 ASPE TE WAT VERDERE NAVORSING REGVERDIG 

• Navorsing of ondersoeke na die mate waann geletterdheidsvaardighede by 

kleuters tot latere skolastiese en verdere akademiese suksesse lei is belangrik. Dit 

is uiteraard belangrik om vas te stel hoedanig bestaande geletterdheidsvaardighede 

van die k euter byvoorbeeld onder andere die insidensie van toekomstige 

leerproble e kan beperk of verhoed. 

• Ondersoek na die verband tussen die vroee bemeestering van geletterdheids

vaardighed en emosionele weerbaarheid behoort ingestel te word. Die literatuur 
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is dit een dat vroee bemeestering van geletterdheidsvaardighede die kleuter onder 

andere o k op affektiewe en sosiale vlakke bevoordeel. Hierbenewens word die 

afleiding gemaak dat 'n sulke kleuters beter toegerus sou wees om bepaalde 

lewensv dighede, waaronder weerstand teen weiering van byvoorbeeld die 

gebruik an dwelms, te bemeester. Ondersoek na hierdie aangeleentheid, 

moontlik om vas te stel of daar 'n verband tussen emosionele weerbaarheid en 

vroee be eestering van geletterdheidsvaardighede bestaan, behoort dus ingestel te 

word. 

• Vergelyk nde studies tussen produkte van die huidige perseptueel-georienteerde 

skoolger dheidsprogram met leerders wat deur graad R met uitkomsgebaseerde 

ondewys etodes onderrig is, behoort ondemeem te word. Die doel hiervan sou 

wees om veral die twee groepe se vlakke van taalbedrewenheid met mekaar te 

vergelyk. 

rakende kurrikulumontwikkeling ten aansien van die grondslagfase 

ten einde die ideale verhouding tussen die drie leerprogramme 

Ge/etterd eid, Gesyferdheid en Lewensvaardighede te bepaal. 

• Ondersoe om vas te stel of daar 'n verband tussen vroee bemeestering van 

geletterdh idsvaardighede en uiteindelike lewensvaardighede bestaan. 

• Kurrikulu navorsing rondom onderwyseropleiding rakende opvoeders wat 

onderrig i die grondslagfase moet gee. Kurrikuluminhoude behoort byvoorbeeld 

tred te ou met die kennis, vaardighede, houdings en waardes wat deur 

gemeens ppe vereis en van leerders verwag word. 

ingsprogramme en die ontwikkeling daarvan om veral aan hul 

kleuters geletterdheidsbehoeftes te voldoen, behoort ondersoek te word. Die 

uitvoerbaarheid is, benewens die inhoud en omvang van sodanige 

program e, van die uiterste belang. Die motivering van ouers om met die 

uitvoering van die programme vol te hou, moet eweneens aandag geniet. 

behoort voorts gedoen te word rondom die rol wat massamedia soos 

televisie kan vertolk in die voorsiening van hulpmiddels by die aanleer 

van gelett rdheidsvaardighede by kleuters. Veral by agtergeblewe gemeenskappe 

kan onder andere die radio moontlik met vrug vir hierdie doel aangewend word. 

• Indiensop idingsprogramme vir opvoeders wat voor die koms van uitkomsgerigte 

onderwys hul onderrig ontvang bet, behoort dringend onder die loep geneem te 
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word. · e verwerwing van verpligte kredietpunte soos tans van toepassing op 

Id die mediese en paramediese professies, kan ondersoek word. 

5.6 

Die implika ·es wat hierdie proefskrif inbou, hou verreikende gevolge in vir die 

onderwys en opvoeding van die kleuter. Geletterdbeid blyk die aanvang te kenmerk 

van die total deja vu-ervaring - van onderskeiding as mens by uitnemendbeid. 

Die navorser bet met hierdie proefskrif 'n verskeidenheid oogmerke ten doel gehad. 

Sy bet gep g om onder andere te toon hoe belangrik die verwerwing van 

geletterdbeid vaardighede is rondom die bemeestering van begrip, en dus 

betekenisge ing aan die wereld wat die kleuter omring. Kommunikasiestrategiee 

waaronder luster-, praat-, waarneming-, lees- en skryfvaardighede staan dan voorop 

by hierdie on ikkelingsproses. 

Daar is op di belang van taal as kragtige instrument gewys wat verklaar en vorm en 

wat mense s oortuigings, aksies en verhoudings kan belnvloed. V oorts het die 

navorser uit ebrei oor die feit dat geletterdheidsvaardighede 'n onderskeidings

meganisme i wat ontwikkeling meebring en die kleuter se waardering, gebruik en 

skepping van geskrewe taal moontlik maak en dat dit toegang verleen tot 'n medium 

wat gedagtes, gevoelens, houdings en waardes oordra. Bemagtiging van kleuters om 

optimaal te nksioneer in 'n veranderende gemeenskap, om inligting te soek, te 

evalueer en te gebruik word beklemtoon deurdat dit onder andere hulle 

skoolgereedh idsvlak betnvloed. Eweneens bly kennismaking met die reels rondom 

taal in skrifvo belangrik en moet kleuters byvoorbeeld leer dat hoofletters, punte en 

kommas bep de funksionele waardes bet. Bo alles bly geletterdheidsvaardighede 

die sleutel t t leer - 'n interaksiemiddel tot kennis, objekte, die portuur, met 

opvoeders e ander mense. Dit is voorts noodsaaklike gereedskapstukke wat 

probleemopl ssing, beslqitneming asook kreatiewe, kritiese en evaluerende denke 

bewerkstellig. Juis deurdat die verwerwing van gemelde vaardighede dus van 

kardinale bel ng is vir kognitiewe, sosiale- en affektiewe ontwikkeling, moet die 

kleuterskool s totale omgewing doelgerig ingerig wees dat dit in die eerste instansie, 

geletterdheid bevorder. 
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BYLAAGl 
,~OORSKOOLSE GELETTERDHEID KONTROLELYS 

1 BOEK JRieNTASIE 

2 KENN S DAT DIE GESKREWE GEDEELTE 
DIE S1"0RIE VERTEENWOORDIG 

3 KENNIS VAN GESKREWE TAAL 
3 .1 W mt waar titel is 
3.2 Wt:et waar storie begin 
3.3 Wt: et wat 'n woord is 
3.4 Weet waar 'n letter is 
3.5 Weet wat 'n sin is 
3. 6 We et wat 'n nommer is 
3. 7 Ka111 enige letter identifiseer 
3.8 Weet wanneer om 'n hoofletterte gebruik 
3.9 Welet waarvoor leestekens gebruik word 

4 RIGTINGKONVENSIES 

5 KENN S VAN LIEDJIES, VERSIES EN 
STORIES 
5 .1 Kaia 'n liedjie/versie weergee 
5.2 Belangstelling in stories 
5 .3 Blciotstelling aan stories 
5. 4 Gw11steling storie benoem 

6 FONEUMBEWUSSYN 
6.1 Identifisering van eerste klank in 'n woord 
6.2 Ryrnwoorde 
6.3 Identifisering van laaste klank in 'n woord 
6.4 Verskaf'n woord wat met 'n bepaalde klank 

beJ.? n 

7 WOORIDBEWUSSYN 
7.1 Ide1~tifisering van langste woord 
7.2 Ide1 .tifisering van kortste woord 
7.3 Breek woord op in betekenisvolle lettergrepe 
7.4 Dis rriminasie van betekenisvolle woorde 

8 SINTAKTIESE- EN SEMANTIESEBEWUSSYN 
8.1 Her angskik woord in 'n sin 
8.2 IdetJtifisering van absurditeit 
8.3 Be~ lfip van lydende vorm 

9 SKRYllV AARDIGHEID 
9.1 Skdfeie naam 

1 2 3 

.. 
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