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OPSOMMING 

Die verwerwing van lees- en skryfvaardighede is van wesenlike belang vir die 

optimale verwerkliking van die mens se potensiele moontlikhede. 'n Ondersoek 

na veranderende opvattinge oor die aanvangsonderrig van lees en skryf is in die 

lig daarvan van belang. 

Faktore wat aanleiding gegee het tot veranderende opvattinge oor die 

aanvangsonderrig van lees en skryf kan kortliks saamgevat word as: die 

ontwikkeling van 'n fonetiese alfabet, veranderende opvattinge oor effektiewe 

lees- en skryfonderrigmetodes, asook politieke, ekonomiese en samelewings

veranderinge. Hierdie faktore het tot die verbesondering van die Sumeriese, 

antieke Griekse, antieke Romeinse, Nederlandse, Engelse en Suid-Arikaanse 

opvoedingspraktyke bygedra. Verskeie onderrigmetodes, onder meer die 

alfabetmetode, klankmetode, globale metode, gekombineerde metode en 

eklektiese metode is deur eeue heen in hierdie formele opvoedingspraktyke 

gebruik vir die aanvangsonderrig van lees en skryf. 

Effektiewe aanvangslees- en skryfonderrig bepaal of die leerder sy 

taalvaardighede kan benut om 'n positiewe bydrae tot die samelewing te lewer. 
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SUMMARY 

The acquisition of reading and writing skills is of cardinal importance for the 

optimum realization of man's potential. Research into the changing perspectives 

which have led to the development of beginning-teaching of reading and writing 

is therefore of great importance. 

The following factors have led to changing perspectives: the development of an 

alphabet, changing perspectives on the effective teaching of reading and writing 

as well as political, economic and societal changes. These factors contributed to 

the specific development of the Sumerian, ancient Greek, ancient Roman, Dutch, 

English and South African education practices. Various teaching methods inter 

alia the alphabet, phonic, global, combined and eclectic methods have been 

used in the aforementioned education practices for the beginning-teaching of 

reading and writing. 

Effective beginning teaching of reading and writing determines whether the 

learner will be able to utilize his language skills in order to make a positive 

contribution to society. 
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CHANGING PERSPECTIVES ON THE BEGINNING-TEACHING OF READING 

AND WRITING 
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Orienterende voorarbeid 

"Geesteswetenskaplike navorsing is 'n gemeenskaplike menslike 

aktiwiteit waardeur 'n bepaalde verskynsel in die werklikheid op 

'n objektiewe l1)1Se bestudeer word ten einde 'n geldige begrip van 

die verskynsel daar te stel" (Mouton & Marais 1990:7). 
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1.1 INLEIDING 

Lees en skryf, as komponente van taal, speel 'n belangrike rol in die 

mensewereld. Sonder lees- en skryfvaardighede verskraal die mens se 

toeganklikheid tot sy wereld. 

Navorsing het bewys (Lancaster 1987: 13, Vrey 1991: 135) dat taal so nou 

verweef is met die menslike bestaan, dat 'n wereld daarsonder ondenkbaar is. 

Sonder taal is dit bykans vir die kind onmoontlik om sy leefwereld te verken en 

om sy behoeftes kenbaar te maak. Om optimaal met die leefwereld te kan 

kommunikeer is dit vir die kind nodig om die vier entiteite van taal, naamlik 

lees, skryf, lu ister en praat te bemeester (Du T oit & Kruger 1991 :41 ). 

Die moontlikheid om taal te verwerf word met geboorte aan die normale kind 

gegee. Hierdie kind word gebore met spraaktoerusting, wat horn in staat stel 

om taal aan te leer en te gebruik. Die kwaliteit van die verwerkliking van hierdie 

moontlikhede berus by die kind self, maar meer spesifiek by die onderrig wat hy 

ontvang en by die blootstelling aan taal. Daarom begin taalonderrig reeds in die 

primere opvoedingsmilieu - tuis. 

Die kind leer by sy ouerhuis om na taal te luister en dit te verstaan, om sy 

eerste woord en sin te se en om aan sinvolle gesprekke deel te neem. Op 

hierdie grondslag van mondelinge kommunikasie word daar in die sekondere 

opvoedingspraktyk, die skool, voortgebou. 

Die skool speel 'n belangrike rol in die taalverwerkliking van die kind. Dit is in 

die aanvangsklasse van die primere skool waar praat- en luisterwoordeskat 

aangewend word om die leerder vir aanvangslees- en skryfonderrig voor te 

berei. 
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Die belangrikheid van lees en skryf kan nie genoeg beklemtoon word nie. 

Ullman (1963:3) noem dat die ontwikkeling van 'n geskrewe taalsisteem 'n 

groat invloed op die ontwikkeling van die mensdom gehad het. Breasted (in 

Ullman 1963:4) voel nog starker oor die impak van die geskrewe woord op die 

mensdom. Hy beskou die uitvinding van 'n skryfsisteem as 'n grater mylpaal 

as enige oorlog wat ooit gewen is. 

Die effektiewe onderrig van lees- en skryfvaardighede sal die leefwereld van 

die kind vir horn meer toeganklik maak. Daar bestaan egter vele interpretasies 

van, en opvattinge (deur tyd heen) oor wat die "effektiewe" onderrig van lees

en skryfvaardighede behels. 

Na aanleiding van hierdie veelheid, stel die onderhawige navorsing ondersoek 

in na die veranderende opvattinge, deur tyd heen, oor die aanvangsonderrig 

van lees en skryf. 

1.2 AKTUALITEIT VAN DIE NAVORSING 

"Die maatskaplike struktuur word tans in al sy fasette deur die veranderlikheid 

daarvan gekenmerk-verandering is aan die orde van die dag ... ,want 'n mens 

het met veranderde en veranderende menslike omstandighede te doen" (Van 

Ransburg & Landman 1984:184). 

Bogenoemde aanhaling som die situasie sedert die tagtigerjare in die 

Republiek van Suid-Afrika (RSA) raak op. Alie fasette van die maatskaplike 

struktuur word deur veranderinge gekenmerk. Die onderwys word ook deur 

hierdie veranderinge geraak. Beleidsveranderinge en struktuurveranderinge 

dra by tot baie kwelvrae en twispunte. Vrae word gestel, soos byvoorbeeld: 

• Hoe kan moedertaalonderrig in 'n multi-kulturele skoolomgewing 

verwerklik word? 
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• Watter lees- en skryfonderrigmetodes is die geskikste vir die huidige 

onderrigsituasie? 

• Op watter ouderdom is die kind gereed vir die aanvangsonderrig van 

lees en skryf? 

Alhoewel daar geleenthede geskep word vir elke kind om lees- en skryfonderrig 

te ontvang, is daar bevind dat talle kinders en volwassenes hierdie vaardighede 

glad nie of onvoldoende bemeester. Dit is kommerwekkend as in ag geneem 

word dat daar in die primere skoal en veral in die grondslagfase al hoe meer 

leerders met lees- en skryfprobleme ge'identifiseer word. Oral word daar 

remedierende taalverrykings- en leesklasse aangebied, terwyl 

leeslaboratoriums landswyd opgerig word. Met al hierdie programme word 

daar 'n paging aangewend om kinders met lees- en skryfprobleme byte staan. 

Hierdie kommerwekkende verskynsel vereis nadere ondersoek na die 

aanvangsonderrig van lees en skryf, en veral na die invloed wat verskillende 

opvattinge oor lees- en skryfonderrig op die verwerwing van hierdie 

taalvaardighede het. In hierdie navorsing sal daar hoofsaaklik aandag gegee 

word aan die aanvangsonderrig van lees en skryf, aangesien die twee 

taalvaardighede in die aanvangsklasse van die primere skoal aangeleer en 

vasgele moet word. 

Die tydgees het deur die eeue heen die opvattinge oor die aanvangsonderrig 

van lees en skryf be'invloed. Om 'n deeglike studie te doen van die 

veranderinge wat aan hierdie opvattinge toegeskryf kan word, word die 

veranderende opvattinge oor die aanvangsonderrig van lees en skryf in die 

grondslagfase van die primere skoal aan die hand van geselekteerde 

eksemplare ondersoek, naamlik: 

• die formele opvoedingspraktyk van die ou beskawings, te wete die 
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Sumeriers (± 3000 v.C. - ± 1750 v.C.), antieke Grieke (± 2000 v.C. - ± 

338 v.C.) en antieke Romeine (± 750 v.C. - ± 476 n.C.) 

• die formele opvoedingspraktyk van Nederland (± 600 n.C. - 1652) en 

Engeland (± 600 n.C. - 1803) wat die RSA se opvoedingspraktyk 

be'invloed het, asook 

• die formele opvoedingspraktyk in Suid-Afrika (1652 - 1999) met 

spesifieke verwysing na die formele opvoedingspraktyk in die destydse 

Transvaal en die huidige Gauteng, onderskeidelik (1852 - 1994) en 

(1994-1999). 

Met die navorsing word beoog om die veranderinge wat die aanvangsonderrig 

van lees en skryf deur die eeue heen ondergaan het, te bespreek en te 

evalueer sodat aanbevelings gemaak kan word wat sal lei tot die verbetering 

van die onderrig van lees en skryf in die aanvangsklasse van die primere skool. 

1.3 PROLEEMFORMULERING 

'n Probleem is in die agogiese werklikheid ge'identifiseer wat objektief 

ondersoek moet word. Die ondersoek kan gedoen word aan die hand van 

sinvolle vraagstelling. Volgens Landman (1987:4 7) staan die verwoording van 

sinvolle vrae bekend as probleemformulering. Probleemformulering gee rigting 

aan die navorsing en motiveer die navorser om sinvolle oplossings te soek. 

Om die ondersoek na 'n wesensanalise van die tema "veranderende opvattinge 

oor die aanvangsonderrig van lees en skryf' te rig, kan die volgende vrae gestel 

word: 

• Watter teoretiese perspektiewe op die aanvangsonderrig van lees 

en skryf kan onderskei word? 

• Watter faktore het aanleiding gegee tot die wordingsgang en 
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funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en skryf in die 

opvoedingspraktyke van die Sumeriers, antieke Grieke en antieke 

Romaine? 

• Deur watter faktore is die aanvangsonderrig van lees en skryf in 

Nederland en Engeland be"invloed? 

• Hoe het die aanvangsonderrig van lees en skryf in Suid-Afrika, en meer 

spesifiek in Transvaal (en later Gauteng), ontwikkel en verander? 

• Hoe kan die navorsing bydra tot praktykverbetering van onderwys in die 

algemeen en die aanvangsonderrig van lees en skryf in die besonder? 

1.4 DOEL VAN DIE NAVORSING 

Volgens Mouton en Marais (1990:44) word daar met die navorsingsdoelstel

ling 'n bree aanduiding gegee van wat met die navorsing bereik wil word. Daar 

is drie basiese redes waarom navorsing onderneem word, naamlik om 'n 

verkennende studie, en/of 'n beskrywende studie en/of 'n verklarende studie te 

maak. 

• 'n Verkennende studie 

'n Verkennende studie word gedoen met die oog op die insameling van 

nuwe inligting oor 'n verskynsel, of as voorondersoek tot verdere studie 

oor 'n bestaande verskynsel (Mouton & Marais 1990:43). 

'n Verkennende studie kan gedoen word aan die hand van: 

die bestudering van bestaande literatuur 

gesprekvoering met persona wat praktiese ervaring van die 

verskynsel het 

die ontleding van voorbeelde. 
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• 'n Beskrywende studie 

Volgens Mouton en Marais (1990:44) het 'n beskrywende studie ten doel 

om die verskynsel wat ondersoek word so akkuraat en noukeurig 

as moontlik te beskryf. 

Hierdie beskrywing kan wissel tussen 'n indiepte (dikwels verhalend van 

aard) beskrywing van 'n spesifieke verskynsel, tot 'n beskrywing van 'n 

frekwensie waarmee 'n veranderlike voorkom (dikwels 'n sistematiese 

opsomming van 'n verskynsel). 

• 'n Verklarende studie 

Met 'n verklarende studie word daar 'n paging aangewend om 

verskynsels in terme van oorsake te probeer verklaar (Mouton & Marais 

1990:45). Daar word dan na verskynsels gekyk met die doel om aan te 

toon dat daar sprake is van oorsaak en gevolg. 

Om 'n bree aanduiding te gee van hoe bovermelde doelstellings in die 

navorsing neerslag vind, word die oorkoepelende navorsingsdoelstelling as 

algemene doelstellings en spesifieke doelwitte uiteengesit. 

1.4.1 Algemene doelstellings 

Die volgende oorkoepelende navorsingsdoelstellings word gestel: 

• om deur middel van 'n wetenskaplik erkende en opvoedkundig 

verantwoorde werkswyse 'n verkenning te onderneem en 'n 

beskrywing te gee van veranderende opvattinge oor die 

aanvangsonderrig van lees en skryf aan die hand van bepaalde 

eksemplare; 

• om sodoende moontlike riglyne vir praktykverbetering daar te stel. 
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1.4.2 Doelwitte 

Die volgende navorsingsdoelwitte word ten opsigte van die onderskeie 

hoofstukke gestel, om: 

• 'n begronding van teoretiese perspektiewe op die aanvangsonderrig 

van lees en skryf te maak (hoofstuk 2) 

• 'n oorsig van die wordingsgang en funksionaliteit van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf binne die Sumeriese, antieke 

Griekse en Romeinse opvoedingspraktyke te gee (hoofstuk 3) 

• 'n oorsig van die wordingsgang en funksionaliteit van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in Nederland en Engeland te gee 

(hoofstuk 4) 

• 'n ondersoek na die ontwikkeling en verandering van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf van Blanke onderwys in Suid

Afrika te doen (hoofstuk 5) 

• 'n summatiewe evaluering van die aanvangsonderrig van lees en skryf 

te maak, om sodoende tot die praktykverbetering van onderwys in die 

algemeen en die aanvangsonderrig van lees en skryf in die besonder, 

te probeer bydra (hoofstuk 6). 

1.5 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

Volgens Mouton en Marais (1990:7) is geesteswetenskaplike navorsing '"n 

gemeenskaplike menslike aktiwiteit waardeur 'n bepaalde verskynsel in die 

werklikheid op 'n bepaalde wyse bestudeer word ten einde 'n geldige begrip 

van die verskynsel daar te stel". Navorsing kan daarom beskou word as 'n 

sistematiese handeling wat op die ontdekking en die ontwikkeling van 'n 

kennisstruktuur gerig is. 

I nformasie kan deur middel van kwantitatiewe of kwalitatiewe navorsing bekom 
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word. Waar daar in kwantitatiewe navorsing gekonsentreerword op kwantiteite 

(numeriese waardes), heg kwalitatiewe navorsing meer waarde aan die 

beskrywing van 'n situasie in woorde (kwaliteite). In die onderhawige navorsing 

sal daar gebruik gemaak word van kwalitatiewe navorsing. 

Best en Kahn (1993:184) onderskei drie wyses aan die hand waarvan 

informasie in kwalitatiewe navorsing bekom kan word: 

• Observasie 

Observasie is die beskrywing van menslike aktiwiteite, aksies en die 

interaksie tussen mense, soos dit sigself voordoen in waarneembare 

menslike optrede. 

• lntersubjektiewe gesprekvoering (onderhoude) 

Hierdie data bestaan uit direkte aanhalings, menings, gevoelens en 

kennis van persone, wat na vore tree tydens onderhoude. 

• Literatuurstudie 

lnligting word bekom aan die hand van die bestudering van primere 

bronne ( onder meer ooggetuie verslae, films, fossiele, dagboeke, wette 

en inskripsies) en sekondere bronne (onder meer ensiklopediee en 

handboeke ). 

In die onderhawige navorsing word gebruik gemaak van 'n literatuurstudie (kyk 

par. 1.5.3.1 ). 

Die literatuurstudie is telkens onderwerp aan eksterne, sowel as interne kritiek. 

Daar is gepoog om die betroubaarheid en egtheid van 'n dokument te bepaal 

deur dit aan eksterne kritiek te onderwerp (Best & Kahn 1993:95). Daar is 

derhalwe vasgestel of die bron werklik is wat dit voorgee om te wees (Venter & 

Van Heerden 1989:118). Vrae soos byvoorbeeld: "Is die dokument 'n 
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oorspronklike teks? Is die taal en spelling kenmerkend van die skrywer? Is 

daar sprake van plagiaat?" is aan die orde gestel. Om te bepaal of die 

gegewens en aannames binne die dokument akkuraat en betroubaar is, is die 

dokument ook aan interne kritiek onderwerp. Sake soos die skrywer se 

bevoegdheid, onbevooroordeeldheid, eerlikheid en bekendheid met die feite, 

is hiermee aangespreek. 

In die ontdekking en ontwikkeling van 'n kennisstruktuur, waarna in bovermelde 

paragrawe verwys is, word geselekteerde benaderingswyses en metodes 

gebruik om 'n bepaalde fenomeen in die werklikheid te bestudeer. 

1.5.1 Benaderingswyses 

Volgens Venter en Van Heerden ( 1989: 10) veronderstel 'n benaderingswyse 'n 

bepaalde ingesteldheid teenoor die veld van ondersoek in die algemeen en die 

tema of probleem in die besonder. Daar kan gese word dat 'n benade

ringswyse die navorser se konseptuele raamwerk is wat hy vooraf formuleer en 

waarbinne hy sy navorsing doen. Die navorser het met behulp van 

benaderingswyses die omvangryke navorsingsveld tot 'n hanteerbare omvang 

gereduseer. 

In die onderhawige navorsing is hoofsaaklik van drie benaderingswyses 

gebruik gemaak, te wete die metabletiese, probleem-historiese en 

tematologiese benaderingswyses. 

1.5.1.1 Metabletiese benaderingswyse 

Die navorser wat die opvoedingsverlede as navorsingsterrein proklameer, kan 

nouliks die toepassing van die metabletiese benaderingswyse ontkom. Die 

begrip metab/etika is afgelei van die Griekse woord metaballein wat 

verandering betaken. Die woord metabletika dui dus op die leer van 
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verandering (Venter & Van Heerden 1989:160). 

Die metabletiese benaderingswyse is aangewend om aan te toon hoedanig die 

opvoedingsteorie- en praktyk met betrekking tot die aanvangsonderrig van lees 

en skryf in tyd en ruimte verander het. Die metabletiese benaderingswyse is in 

die onderhawige navorsing gevolg om aan te toon hoe die opvattinge oor die 

aanvangsonderrig van lees en skryf verander het. 

1.5.1.2 Probleem-historiese benaderingswyse 

Volgens Venter en Van Heerden (1989:53) behels die probleem-historiese 

benaderingswyse die beskrywing en verheldering van 'n opvoedkundige 

probleem soos dit in die opvoedingsverlede manifesteer. 

Die probleem word aan die hand van 'n probleem- of vraagstelling aan die 

opvoedingsverlede waarvan dit deel word, ontworstel. 'n Veelheid van 

opvattinge oor die aanvangsonderrig van lees en skryf is in die 

opvoedingspraktyk as problematies ervaar. Daarom is die opvoedingsverlede 

ondersoek om tot die oorsprong van die aanvangsonderrig van lees en skryf 

deur te dring om 'n oplossing of oplossings vir die probleem te probeer vind. 

Die probleem-historiese benaderingswyse is gevolglik as die mees gewenste 

vir die onderhawige navorsing aangewend. 

'n Tydtriadiese ondersoek ten opsigte van die aanvangsonderrig van lees en 

skryf in die verlede, hede en toekoms kan diagrammaties soos volg voorgestel 

word: 



Hoofstuk 1 Orienterende voorarbeid 

2. TERUGSKOU 

• 
VERLEDE 

TERUGSKOU 

(was) 

Sumeria 

Antieke Griekeland 

Antieke Rome 

Nederland 

Engeland 

Suid-Afrika 

1. INLEIDING 

t 

HEDE 

INLEIDING 

(is) 

3. EVALUERING 

1.5.1.3 Tematologiese benaderingswyse 

12 

TOEKOMS 

t 

AANBEVELINGS 

(behoort te wees) 

Die probleem wat ondersoek word, kan terselfdertyd as tema vir die navorsing 

dien. 'n Terna wat in die opvoedingspraktyk as problematies beleefword, word 

as vertrekpunt geneem waarna die opvoedingsverlede met die oog op 
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probleemoplossing ondersoek word. 

In die onderhawige navorsing is van die tematologiese benaderingswyse 

gebruik gemaak aangesien dit lig op die aanvangsonderrig van lees en skryf 

kan werp. 

1.5.2 Navorsingsmetodes 

Die begrip metode is afgelei van die Griekse woord methodos wat die-weg

waarlangs beteken (Venter& Van Heerden 1989:110). Stoker(in Venter& Van 

Heerden 1989:110) beskryf 'n metode as 'n beplande, verifierende en 

sistematiese handeling of werkswyse wat die navorser gebruik om die 

fenomeen vir horn toeganklik te maak. 

In hierdie studie is gebruik gemaak van meer as een metode aan die hand 

waarvan die ondersoek gedoen is, aangesien die oorbeklemtoning of die 

kritieklose afdwing van 'n bepaalde metode tot metodenonisme aanleiding kan 

gee. 

In die onderhawige navorsing word van die volgende metodes gebruik gemaak, 

naamlik die basies-wetenskaplike metode en die fenomenologiese metode. 

1.5.2.1 Basies-wetenskaplike metode 

In historiese-opvoedkundige navorsing word daar hoofsaaklik van die basies

wetenskaplike metode gebruik gemaak (Mouton & Marais 1990:25). Die 

metode maak gebruik van 'n aantal stappe wat mekaar kan afwissel of 

oorvleuel. 
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Stap 1: 

Stap 2: 

Stap 3: 

Stap 4: 

Stap 5: 

Keuse van die navorsingsontwerp 

Probleemformulering 

Konseptualisering en operasionalisering 

lnsameling van data 

Analise en interpretasie van data/inligting 

Die onderhawige navorsing is deur bovermelde stappe gerig. Die inhoud van 

hoofstuk een tot vyf is deur stappe een tot vyf gerig terwyl hoofstuk ses in 

hoofsaak deur stap vyf gerig is. 

1.5.2.2 Fenomenologiese metode 

Die fenomenologiese metode is gebruik om die wesenskenmerke van die 

veranderende opvattinge oordie aanvangsonderrig van lees en skryfte ontdek 

(Van Ransburg & Landman 1984:50). Met ander woorde, daar is gebruik 

gemaak van die fenomenologiese metode om die verskynsel in sy 

oorspronklike vorm (soos wat dit was of is) sonder enige eie oordele en 

vooroordele te bestudeer en te beskryf. Deur die toepassing van die 

fenomenologiese metode is die navorser genoop om van die volgende stappe 

gebruik gemaak te maak (Venter & Van Heerden 1989:148): 

Stap 1: 

Stap 2: 

Negatiewe reduksie 

Om te verseker dat die veranderende opvattinge oor die 

aanvangsonderrig van lees en skryf onbevooroordeeld en eerlik 

aangespreek word, is daar van hierdie stap gebruik gemaak. 

Positiewe reduksie 

Hierdie stap is gebruik sodat die wesenlike kenmerke van 

aanvangslees- en skryfonderrig bepaal kon word. 
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Stap 3: 

Stap 4: 

ldeelisering 

Om die essensie van veranderende opvattinge oor aanvangslees

en skryfonderrig te bepaal, is hierdie stap gebruik. 

lntu"itiewe begrip 

Die verklaring en interpretasie van die veranderende opvattinge 

oor aanvangslees- en skryfonderrig is deur hierdie stap gerig. 

In die onderhawige navorsing word die wesenskenmerke van lees en skryf as 

komponente van taal en die verandering wat dit in samelewings en in die 

besonder in opvoedingspraktyke teweeggebring het, so objektief as moontlik 

bestudeer. 

1.5.3 Werkswyse 

Daar is in hierdie navorsing hoofsaaklik van 'n literatuurstudie gebruik gemaak: 

1.5.3.1 Literatuurstudie 

lnligting aangaande die navorsingstema is ingewin deur middel van 'n 

literatuurstudie. Ten einde die tema: "veranderende opvattinge oor die 

aanvangsonderrig van lees en skryf', in besonderheid na te vors, is daar 

gepoog om relevante primere bronne te raadpleeg. Met die oog daarop om 

agtergrondkennis rakende die navorsingstema te verkry, is hoofsaaklik 

sekondere bronne geraadpleeg. Die gedeeltes van die verhandeling wat 

handel oor die antieke Griekse en Romeinse opvoedingspraktyk (hoofstuk 3) 

berus hoofsaaklik op navorsing wat uit vertaalde werke van Plato, Plutarchus 

en Quintilianus gedoen is. Daar was slegs 'n beperkte aantal bronne oor die 

opvoedingspraktyk in Nederland vanaf ± 600 n.C. tot 1652 beskikbaar. Dit het 

tot 'n genotvolle soektog in die argief na bronne waarin die genoemde tydperk 
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bespreek is aanleiding gegee. Navorsing is ook gedoen uit Kennis wat uit 14 

boekdele bestaan. Hierdie boekdele vorm 'n eenheid en het oor die 2 000 

bladsyverwysings. 

1.5.3.2 'n Antropologies-ontologiese denkhouding 

Volgens Van Rensburg en Landman (1984:12) dui die Antropologie op die 

wetenskaplike besinning oor die mens en sigbaarwordende feite met betrekking 

tot die mens. Daarenteen is Ontologie die wetenskap wat die gegewe soos dit 

in die werklikheid gefundeer is, op 'n wetenskaplik verantwoordbare wyse 

verwoord (Van Rensburg & Landman 1984:120). 

'n Antropologies-ontologiese denkhouding behels dan dat die navorsing 

menskundig georienteerd is en dat die gegewe gesien word teen die 

werklikheid as agtergrond. Deur 'n antropologies-ontologiese denkhouding in te 

neem, kon die onderrig van aanvangslees- en skryf teen die agtergrond van 

veranderinge in die gemeenskap bestudeer word. 

1.6 TITEL- EN BEGRIPSANALISE 

Dit is nodig dat die relevante definisies en begrippe duidelik omskryf word, 

sodat die betekenisse daarvan duidelik kan blyk. Aangesien nie almal 

dieselfde betekeniswaarde aan begrippe heg nie, is 'n titel- en begripsanalise 

essensieel. Die hieropvolgende omskrywing van die onderskeie begrippe word 

in die navorsing konsekwent toegepas. 

1.6.1 Veranderende 

Die begrip veranderende kan gebruik word as sinoniem vir die begrippe 

wissellende of anderswordende (Schoonees & Swanepoel 1970:901 ). In die 

onderhawige navorsing word die begrip veranderende gebruik om aan te dui 
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dat ondersoek ingestel gaan word na die omstandighede en faktore wat 

daartoe bygedra het dat die metodes van lees- en skryfonderrig oor die jare 

heen verander het en nog steeds verander. 

1.6.2 Opvattinge 

Opvattinge kan beskryf word as beskouings, menings of uitleggings (Odendal 

1981 :805). In die navorsing word gekyk hoe die menings van persone, en 

instansies bygedra het tot die verandering van lees- en skryfonderrig, asook tot 

veranderde wetsbepalings wat 'n invloed op die aanvangsonderrig van lees en 

skryf gehad het en nog steeds het. 

1.6.3 Aanvangsonderrig 

1.6.3.1 Aanvangs-

Aanvangs- kan gebruik word as sinoniem vir die begrip begin. Die begrip 

aanvangs- word in die onderhawige navorsing gebruik om aan te dui dat daar 

op die onderrig van lees en skryf aan "skoolbeginners" gekonsentreer sal 

word. Dit wil se, die navorsing sal nie toegespits wees op die onderrig van lees 

en skryf aan volwassenes nie, maar op die onderrig van die primere skoolkind 

wat vir die eerste keer die formele skoolsituasie betree. 

Daar sal deurgaans na die kind in die primere opvoedingsmilieu verwys word 

as kind, terwyl die skoolbeginner in die formele opvoedingspraktyk 'n /eerder 

genoem sal word. 

1.6.3.2 Onderrig 

Volgens Van Rensburg en Landman (1984:116) is onderrig 'n onderdeel van 

onderwys, maar enger en meer spesifiek. Onderrig impliseer dat konkrete 
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feite deur 'n opvoeder aan 'n kind oorgedra word, anders gestel: "Wanneer 'n 

mens inhoud aan die orde stel, aanbied, tersprake bring deurdaaroorte praat 

of dit te demonstreer, is jy wesenlik besig met onderrig" (Van der Stoep & 

Louw 1987:12). 

Die onderhawige navorsing stel ondersoek in na hoe die opvoeders oftewel 

onderwysers, skoolmeesters of fasiliteerders in die aanvangsklasse van die 

grondslagfase, lees- en skryfonderrig aangebied het en steeds aanbied. 

1.6.4 Opvoeding 

Die beg rip opvoeding word beskryf as "'n doelbewuste, doelgerigte bemoeienis 

van 'n volwassene met 'n nie-volwassene om horn selfstandig te maak" (Van 

Ransburg & Landman 1984:124). Hierdie opvoeding loop ten einde wanneer 

die opvoedeling (kind) volwassenheid bereik. 

Wanneer in die onderhawige navorsing na opvoeding verwys word, sluit dit die 

opvoeding in wat die kind in die primere opvoedingsmilieu ontvang, asook die 

opvoed ing deur 'n skoolse opvoeder ( onderwyser, skoolmeester of fasiliteerder) 

binne die formele opvoedingspraktyk. 

1.6.5 Taal 

Lancaster (1987:1) beskryf taal as 'n ingewikkelde klank- en simbolestelsel wat 

betekenisse verteenwoordig en wat nie sonder die voorbeeld, motivering en 

leiding van ander, hetsy onderwyser of ouer, verwerf kan word nie. 

Taal stel die kind in staat om sy leefwereld te leer ken. Daar kan vier 

komponente onderskei word as na taa/ en veral taalverwerwing gekyk word, 

naamlik luister, praat, lees en skryf. Die een is voorwaarde vir die ander een. 

As die kind nie na taa/ kan luister nie, sal hy nie leer om dit na te boots en te 
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praat nie. Wanneer die kind leer praat, bou hy 'n praatwoordeskat op wat hy 

weer gebruik as hy aan geskrewe taal betekenis moet heg (wanneer hy lees 

en/of skryf). 

In die onderhawige navorsing word (as teoretiese onderbou) ondersoek 

ingestel na die verwerwing van taal, met die klem op die verwerwing van lees

en skryfvaardighede. 

1.6.6 Lees 

Mclane en McNamee (1990:16) beskryf lees as 'n proses waardeur letters, 

klanke en woorde deur 'n leser ge"identifiseerword om sodoende betekenis aan 

geskrewe of gedrukte gedeeltes te gee. Lees impliseer dat die leser na 

geskrewe taalsimbole kyk, dit sien, dit uitspreek, luister na wat hy hoar en dan 

begryp en onthou wat hy lees (Lancaster 1987:59). 

By lees gaan dit primer om die waarneming en herkenning van wat 'n ander te 

se het. Volgens Lancaster(1987:59)word 'n nuwewereld daardeurvirdie leser 

en vir die doel van die navorsing, meer spesifiek vir die leerder in die 

aanvangsklas van die primere skoal, oopgemaak. 

In die onderhawige navorsing impliseer lees dat die leerder in die aanvangsklas 

onderrig word om geskrewe taalsimbole en kombinasies daarvan 

te herken en die korrekte klankwaarde daaraan toe te ken, sodat die betekenis 

van die geskrewe gedeeltes duidelik na vore sal kom. 

1.6.7 Skryf 

Volgens Lancaster (1987:96) impliseer skryf dat dit wat die mens wil se, op 

papier gestel word. Om te leer skryf behels daarom die bemeestering van 'n 

tegniek. 
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In die aanvangsklas word daar in die besonder klem gele op twee fasette van 

skryf, naamlik skrifonderrig en funksionele skryfwerk (waar die kind geleentheid 

kry om dit wat hy wil se, op papier te stel). Die leerder in die aanvangsklas 

moet leer om die lettersimbole en kombinasies daarvan te herken en dit korrek 

te vorm, sodat hy dit uiteindelik ook in skeppende werk kan gebruik. 

In die onderhawige navorsing impliseer skryf dat die leerder in die 

aanvangsklasse onderrig ontvang in die sintese van klanke om 'n woord te 

vorm, in die sinvolle rangskikking van woorde in sinne en in die rangskikking 

van woorde en/of sinne om 'n situasie te beskryf. 

1.6.8 Alfabet 

In paragraaf 1.6.6 en paragraaf 1.6.7 is die aandag daarop gevestig dat 

aanvangslees- en skryfonderrig in hoofsaak die herkenning van die 

klankwaardes van geskrewe taalsimbole inhou. Hierdie geskrewe taalsimbole 

word gebruik om klanke van 'n taal skriftelik voor te stel. 86 'n stelsel van 

skriftekens oftewel letters wat die verskillende klanke van die mens se 

spreektaal verteenwoordig, staan as 'n a/fabet bekend (Odendal 1981 :41 ). 

In die onderhawige navorsing word die ontstaan en ontwikkeling van die a/fabet 

ondersoek, asook die aanwending daarvan vir aanvangslees- en skryfonderrig. 

1.6.9 Apartheid 

Volgens Albertyn (1973:448) verwys die begrip apartheid na afsonderlike 

ontwikkeling. Behr (1984:166) noem dat apartheid in wese impliseer dat die 

verskillende kultuurgroepe verdeel word. 

Apartheid dui op 'n beleidsrigting in Suid-Afrika tot en met 1994 
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waarvolgens die verskillende kultuurgroepe afsonderlik ontwikkel het na eie 

aard en behoeftes. Hierdie beleidsrigting het die wordingsgang van 'n formele 

opvoedingspraktyk in Suid-Afrika in wese be"invloed. 

Vir die doel van die navorsing verwys die navorser na apartheid in die 

wordingsgang van die formele opvoedingspraktyk in Suid-Afrika, aangesien 

daar 'n duidelike onderskeid tussen formele opvoeding in die tydperk 1652 -

1994 en die tydperk 1994 - 1999 gemaak kan word. Bovermelde indeling is 

nie gemaak met die doel om die wesenlikheid en wenslikheid al dan nie van 

aparte ontwikkeling as sodanig te deurskou of om enigsins kommentaar daarop 

te lewer nie. 

Daar word na vier afsonderlike kultuurgroepe, te wete blankes, swartes, 

kleurlinge en lndiers in Suid-Afrika verwys. Die begrip "swartes" word 

deurgaans gebruik, alhoewel daar in die literatuur ook na hierdie 

bevolkingsgroep as Bantoes of Naturelle verwys word. 

1.7 AFBAKENING VAN DIE TERREIN 

Die tema "veranderende opvattinge oor die aanvangsonderrig van lees en 

skryf' kan vanwee die omvang daarvan nie in die onderhawige navorsing ten 

volle bestudeer word nie. Omdat die omvang van die navorsing binne 

hanteerbare perke gehou moes word, is bepaalde keuses gemaakaangaande 

die eksemplare wat bestudeer is. 

Die Sumeriers (± 3000 v.C. - ± 1750 v.C) is uitgesonder vanwee die feit dat 

die skrifvorm wat deur hulle gebruik is, naamlik wigskrif (kyk par. 2.4.1.3 d), 

deur eeue heen ontwikkel het en gevolglik bygedra het tot die ontstaan van die 

alfabet wat deur Westerse beskawings gebruik word (Cahn & Cahn 1963:49). 

Die eerste skole waarin lees en skryf formeel onderrig is, word ook in Sumeria 

aangetref (Kramer 1958:36). 
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Die antieke Grieke en Romeine was hoofsaaklik verantwoordelik vir die 

verbesondering van die alfabet wat vandag vir die skryf van talle spreektale 

aangewend word (Ober 1965:140). Gevolglik is hierdie twee eksemplare 

uitgesonder. Die daarstelling van 'n alfabet het daartoe gelei dat lees- en 

skryfonderrig 'n rol in die antieke Griekse en Romeinse beskawings begin speel 

het. Die rol wat die antieke Grieke in die wordingsgang van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf gespeel het, word in die navorsing 

bespreek oor die tydperk ± 2000 v.C. tot± 338 v.C (kyk par. 3.3.1 ). Die antieke 

Romeine se rol in die wordingsgang van die aanvangsonderrig van lees en 

skryfword aan die hand van 'n tydperk wat strek vanaf ± 750 v.C. tot± 476 n.C. 

(kyk par. 3.4.1) bespreek. 

Die antieke Romeine het nie net in die wordingsproses van lees- en 

skryfonderrig 'n rol gespeel nie, maar ook in die verspreiding van die Latynse 

alfabet na lande van die Westerse beskawing (Ober 1965:140). Hierdie 

alfabet is vir talle spreektale aangepas. Twee lande wat direk in aanraking 

gekom het met die antieke Romeine en derhalwe met hul alfabet, was 

Nederland en Engeland. Hierdie twee eksemplare word dan ook vir die doel 

van die navorsing uitgesonder. Nederland word uitgesonder vanwee die feit 

dat die Romeine vanaf ± 50 v.C. tot± 800 n.C. beheer uitgeoefen het oor die 

gebied en gevolglik die formele opvoedingspraktyk daar be"invloed het (Van 

Kemenade 1987:29). Engeland word uitgesonder aangesien die gebied ook 

vanaf ± 43 v.C. tot en met die middel van die vyfde eeu n.C. deur die Romeine 

beheer is (Buttner 1980: 1050). 

Nederland en Engeland se invloed op die wordingsgang van aanvangslees- en 

skryfonderrig het nie beperk gebly tot hul eie landstreke nie. Gevolglik word die 

wordingsgang van lees- en skryfonderrig in die onderskeie lande en ook die 

verspreiding daarvan na ander gebiede bestudeer. Die wordingsgang van 

lees- en skryfonderrig in die formele opvoedingspraktyk van Nederland word 
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nagevors vanaf ± 600 n.C. tot en met 1652 toe die Nederlanders 'n 

verversingstasie aan die suidpunt van Afrika gestig het (Cilliers 1953: 11 ). Die 

wordingsgang van lees- en skryfonderrig in Engeland word bestudeer aan die 

hand van 'n tydperk wat in ± 600 n.C. begin en wat strek tot 1803 toe die 

Engelse aan die suidpunt van Afrika, in wat later bekend sou staan as Suid

Afrika, aan bewind gekom het (Nienaber 1966:4 ). 

Die invloed wat die Nederlanders en die Engelse op die verbesondering van die 

opvoedingspraktyk in Suid-Afrika gehad het, word gevolglik bespreek. Die 

wordingsgang van die opvoedingspraktyk in Suid-Afrika word aan die hand van 

sekere tydperke beskryf. Ten eerste word gekyk na die invloed van die 

Nederlanders (1652 - 1806) en Engelse (1806 - 1910) op die formele 

opvoedingspraktyk in Suid-Afrika. Tweedens word die formele 

opvoedingspraktyk in die tydperk 1961 tot 1994 belig, waarna die 

verbesondering van die formele opvoedingspraktyk in die tydperk 1994 tot 

1999 in die nuwe Suid-Afrika onder die soeklik geplaas word. 

Vanwee die feit dat onderwysontwikkeling of dan die ontwikkeling van 'n 

formele opvoedingspraktyk dinamies van aard is en onderworpe is aan baie 

veranderings, mag dit wees dat van die inligting wat in die verhandeling 

weergegee word met die verskyning daarvan reeds "verouderd" kan wees. Die 

navorsing vir bovermelde tema is reeds in Augustus 1999 afgesluit en bevat 

derhalwe geen inligting aangaande onderwysontwikkeling wat daarna 

plaasgevind het nie. 

1.8 VERDERE INLIGTING MET BETREKKING TOT DIE ONDERHAWIGE 

NAVORSING 

Vervolgens word enkele aspekte met betrekking tot stilistiese oorwegings en 

die navorsingsverloop verduidelik. 
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1.8.1 Stilistiese oorwegings 

Daar word deurgaans na die manlike beg rip, naamlik "hy" of "horn" verwys as 

daar na die leerder in die aanvangsklas van die primers skool of skoolse 

opvoeder (onderwyser, skoolmeester of fasiliteerder) verwys word. 

Wanneer daar na die wording van aanvangslees- en skryfonderrig voor 1000 

n.C. verwys word, word n.C. gebruik, maarwording na 1000 n.C. word netdeur 

die jaartal aangedui, wat impliseer dat daar na 'n tydperk na die geboorte van 

Christus verwys word. 

1.8.2 Verdere programaankondiging 

Aangesien die onderhawige navorsing aangepak is met die oog op die daar

stelling van riglyne vir die onderrig van lees en skryf in die toekoms, is die 

hoofstukke wat volg 'n indringende ondersoek na die oorsprong, wordingsgang 

en funksionaliteit van lees en skryf in die samelewing. Om 'n duidelike beeld 

van die oorsprong, wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig 

van lees en skryf te verkry, is die inhoud van hoofstukke twee tot vyf onder 

bepaalde opskrifte, te wete die doe/ van die opvoeding, belanghebbendes by 

die opvoeding, beheer oor die opvoeding, wie betrokke is by die opvoeding, 

die leerinhoud, die onderrigtaal en lees- en skryfonderrigmetode 

bespreek. Hierdie indelings verleen struktuur aan die hoofstukke en plaas die 

tema onder bespreking "veranderende opvattinge oor die aanvangsonderrig 

van lees en skryf' in perspektief. 

In hoofstuk 1 (Orienterende voorarbeid) is begrippe wat verband hou met die 

tema, asook navorsingsmetodologiese aspekte uiteengesit. Verder is 

aangetoon dat lees en skryf 'n belangrike rol in die mensewereld speel. 

In hoofstuk 2 (Teoretiese perspektiewe op die aanvangsonderrig van lees en 
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skryf) is daar aandag gegee aan teoretiese perspektiewe op die 

aanvangsonderrig van lees en skryf, soos die moontlikheid van die kind tot 

taalverwerwing, die oorsprong van geskrewe taalsimbole vir lees en skryf, lees 

en skryf as komponente van taal en enkele onderrigmetodes vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf. 

Hoofstuk 3 (Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig 

van lees en skryf binne die Sumeriese en die antieke Griekse en Romeinse 

opvoedingspraktyke) is 'n oorsig van die wordingsgang en funksionaliteit van 

die aanvangsonderrig van lees en skryf in die Sumeriese, antieke Griekse en 

antieke Romeinse opvoedingspraktyke gegee. 

Hoofstuk 4 (Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig 

van lees en skryf binne die opvoedingspraktyke van Nederland en Engeland) 

bevat 'n oorsig van die wordingsgang en funksionaliteit van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in Nederland en Engeland. 

In hoofstuk 5 (Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig 

van lees en skryf binne die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika) word 

die ontwikkeling en verandering van die aanvangsonderrig van lees en skryf in 

Suid-Afrika bestudeer en beskryf. 

Hoofstuk 6 ('n Summatiewe evaluering van die aanvangsonderrig van lees en 

skryf) bevat die bevindinge, gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit die 

navorsing voortspruit. 

1.9 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan navorsingsprosedures soos die 

formulering van die navorsingsprobleem en navorsingsdoelstellings en -doel

witte en die aktualiteit van die navorsing. Eenduidige betekenisse van 
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begrippe is ook aangetoon. Navorsingsmetodologiese aspekte, stilistiese 

oorwegings en die programaankondiging is ten slotte aangebied. 

Daarword vervolgens ondersoek ingestel na enkele teoretiese perspektiewe op 

die aanvangsonderrig van lees en skryf. 
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2 

Teoretiese perspektiewe op die 
aanvangsonderrig van lees en 
skryf 

"Writing and reading are ways of making, interpreting and 

communicating meaning" (McLane &McNamee 1990:2). 
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2.1 IN LEIDING 

Voordat daar ondersoek ingestel kan word na die wordingsgang van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf, is dit nodig om eers enkele teoretiese 

perspektiewe wat die aanvangsonderrig van lees en skryf voorafgaan en 

stuur onder die loep te neem. 

Lees en skryf word saam met luister en praat as die vier komponente van 

taal onderskei. Om lees- en skryfvaardighede in die aanvangsklasse van 

die primere skool te bemeester, is taalverwerwing 'n voorwaarde. 

Taalverwerwing gaan gepaard met die verwerkliking van sekere 

moontlikhede (kyk par. 2.2) waarmee die kind gebore word en waarmee hy 

sy leefwereld betree. Die verwerkliking van hierdie moontlikhede stel die 

kind in staat om te leer lees en skryf sodat hy skolasties kan vorder en 

beroepsukses kan ervaar. 

Vir die bemeestering van lees- en skryfvaardighede in die aanvangklasse 

van die primere skool is die aanleer van taalsimbole of alfabet en 

effektiewe lees- en skryfonderrigmetodes 'n voorvereiste. Die oorsprong en 

ontwikkeling van taalsimbole word in hierdie hoofstuk bekyk. Enkele lees

en skryfonderrigmetodes wat in die aanvangsklasse van die primere skool 

gebruik word, word ook in oenskou geneem. 

2.2 DIE MENS AS MOONTLIKHEID TOT TAALVERWERWING 

Die kind beskik reeds by geboorte oor potensiele moontlikhede (vermoens), 

maar is van opvoedingshulp afhanklik om hierdie moontlikhede optimaal te 

verwerklik (Vrey 1991: 11 ). Met hierdie moontlikhede betree die kind die 
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wereld van mense, objekte, norme en idees en raak so betrokke by sy eie 

opvoeding en wording. 

In die literatuur word die moontlikhede van die kind elkeen afsonderlik 

beskryf, maar in wese is hierdie moontlikhede n6u verweef aangesien die 

kind altyd in totaliteit by sy leefwereld betrokke is. Hierdie onderlinge 

verband tussen die onderskeie moontlikhede kan diagrammaties soos volg 

voorgestel word: 

FISIEK 

SEDELIK PSIGIES 

SOSIAAL 

Om te verstaan watter rol die verwerkliking van bovermelde moontlikhede 

in die kind se taalverwerwing speel, word die moontlikhede waaroor die 

kind beskik in die hieropvolgende paragrawe bespreek. 
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2.2.1 Die kind as fisieke persoon 

Die kind met normale vermoens beskik oor die moontlikheid om fisies te 

groei en ontwikkel en om motoriese vaardighede te bemeester (Du Toit & 

Kruger 1991 :27). Fisieke groei word deur Hurlock (1978:23) beskryf as 

kwantitatiewe veranderinge soos onder meer die toename in lengte en 

grootte, terwyl ontwikkeling dui op die samehang van kwantitatiewe en 

kwalitatiewe veranderinge waarin daar 'n verband bestaan tussen 

veranderinge wat plaasvind en die wat reeds plaasgevind het. 

Motoriese vaardighede, wat oog- en handspierkoordinasie wat onontbeerlik 

vir lees en skryf is, insluit, word ontwikkel namate die kind groei (Barnard 

1987:284 ). Dit stel die kind in staat om met sy leefwereld te kommunikeer, 

om opeenvolgende taalklanke en woorde te lees en om 'n skryfinstrument 

te hanteer. Die ontwikkeling van sy fisieke moontlikhede is daarom 

onontbeerlik vir optimale taalverwerwing. 

Die fisieke ontwikkeling van die kind het ook 'n invloed op sy 

leergereedheid, gedrag en doelstrewendheid oftewel sy psigiese 

moontlikhede (Hurlock 1978:108; Barnard 1987:69,127). 

2.2.2 Die kind as psigiese persoon 

Die groei en ontwikkeling van sy fisieke moontlikhede (kyk par. 2.2.1) stel 

die kind in staat om sy leefwereld te verken en te leer ken en om daardeur 

sy psigiese moontlikhede te ontwikkel (Smith 1992:9). Volgens Barnard 

(1987:126, 127) kan die kind se psigiese moontlikhede onderskei word as 

kognitiewe, affektiewe en konatiewe moontlikhede. Die realisering van 

voorgenoemde moontlikhede gaan dan ook hand aan hand met die 

taalverwerwing van die kind. 
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Elke kind word gebore met 'n kognitiewe potensiaal. Hierdie potensiaal kan 

slegs optimaal bereik word as die kind in stimulerende en uitdagende 

omstandighede grootword (Barnard 1987:290). Binne sulke omstandighede 

sal die kind se kognitiewe moontlikheid (om te ken, te leer en te herken) 

ontwikkel, wat die kind in staat sal stel om betekenis te gee aan inligting 

wat hy vanuit sy leefwereld ontvang (begrip van taal), konkrete objekte en 

abstrakte begrippe deur middel van taal voor te stel, betekenisse toe te ken 

aan situasies en om dit wat hy geleer het te onthou (Du Toit & Kruger 

1991 :33-49). Al hierdie aspekte speel 'n belangrike rol in die 

taalverwerwing van die kind. 

Die kind betree ook sy leefwereld as gevoelsmens met affektiewe 

moontlikhede. Die verwerkliking van sy affektiewe moontlikhede (bv. om in 

sy omgang met andere te leer om sy emosies te beheer), stel die kind in 

staat om binne 'n vertrouensverhouding te staan en om relasies te stig met 

sy leefwereld en die mense binne sy leefwereld (Du Toit & Kruger 1991 :5). 

Die kind stig hierdie relasies met behulp van taal, hetsy brabbeltaal of met 

die gebruik van gestruktureerde sinne en woorde. 

Elke kind beskik ook oor konatiewe moontlikhede wat daarop dui dat die 

kind daarna strewe om sekere aksies aan te leer sodat hy dit selfstandig 

kan uitvoer (Smith 1992:10). Hierdie doelstrewendheid van die kind is 

gewortel in die basiese behoeftes van elke persoon (Barnard 1987: 195). 

Die kind wil graag sy behoeftes duidelik maak aan ander, daarom wil hy 

leer loop, praat, lees en skryf. Dit stel horn in staat om met ander te 

kommunikeer. 

Die ontwikkeling van sy psigiese moontlikhede stel die kind in staat om taal 

te bemeester en om met sy leefwereld en die mense daarin te 

kommunikeer. 
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2.2.3 Die kind as sosiale persoon 

Elke kind bevind horn vanaf geboorte binne 'n medemenslike leefwereld 

(Du Toit & Kruger 1991:61). Die kind maak namate hy groei en ontwikkel, 

kennis met sy leefwereld en daar word van elke kind verwag om in 'n 

harmoniese verhouding met hierdie leefwereld te staan (Barnard 

1987:169). Daarom moet die kind voldoen aan die eise en verwagtinge 

van die gemeenskap. 

Barnard (1987:169) noem dat 'n kind intensioneel daarop gerig is om met 

die steun van 'n volwassene sosiaal aanvaarbaar te word. Om sy sosiale 

moontlikhede te verwesenlik, stig die kind 'n verhouding met sy leefwereld 

en sy medemens (Du Toit & Kruger 1991:61). Aangesien sy fisieke en 

psigiese moontlikhede horn in staat stel om met sy leefwereld en die mense 

daarin te kommunikeer (kyk par. 2.2.1 en par. 2.2.2), kan hy taal gebruik 

om te sosialiseer en kan hy leer om s6 op te tree ooreenkomstig dit wat 

binne sy gemeenskap aanvaarbaar is. Van die kind word verwag om binne 

hierdie sosiale gemeenskap sedelike besluite te neem wat sosiaal 

aanvaarbaar is. Daarom is dit noodsaaklik dat hy ook sy sedelike 

moontlikhede verwesenlik. 

2.2.4 Die kind as sedelike persoon 

Volgens Hurlock (1978:413) kan die kind slegs leer wat reg en behoorlik is 

deur middel van sosiale interaksie. Aangesien die kind 'n behoefte het om 

sosiaal aanvaarbaar te wees (kyk par. 2.2.3) leer hy deur middel van 

kommunikasie hoe om op te tree (Smith 1992:185). Die reaksies wat sy 

optrede uitlok, sal sy toekomstige optrede rig volgens die norme wat vir 

horn gestel is. 
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Al bovermelde moontlikhede van die kind kan en sal net optimaal ontsluit 

word as die kind daartoe in staat is om verhoudings met sy leefwereld en 

die mense binne sy leefwereld te stig. Daarom is dit van wesenlike belang 

dat die kind sy taal moet leer beheer, aangesien hy met behulp van taal 

met sy leefwereld en medemens kommunikeer. 

Die aandag word vervolgens gevestig op die funksie van taal binne die 

leefwereld van die kind. 

2.3 DIE FUNKSIE VAN TAAL 

Soos in paragraaf 2.2 genoem is, beskik elke kind oor potensiele 

moontlikhede (fisiek, psigies, sosiaal of sedelik van aard) wat horn in staat 

stel om met sy leefwereld en die mense daarin kennis te maak. Wanneer 

die kind onder normale omstandighede die aanvangsklas van die primere 

skool betree, het hy reeds met sy eie moedertaal kennis gemaak, kan hy sy 

behoeftes kenbaar maak en het hy reeds 'n basiese taalvaardigheid 

verwerf volgens sy eie aanleg, agtergrond en omgewing (Transvaalse 

Onderwysdepartement 1978:2). 

Die vreemde en onbekende skoolsituasie kan nogtans vir die leerder 'n 

angswekkende ervaring wees. Tog stel taal die sekondere opvoeder (hetsy 

onderwyser, fasiliteerder of skoolmeester) in staat om met die leerder te 

kommunikeer om sodoende 'n geborge gevoel en 'n gevoel van 

aanvaarding binne sy nuwe leefruimte by die leerder tuis te bring 

(Lancaster 1987: 13). Taal maak op die wyse kommunikasie binne die 

skool moontlik en dien ook as vertrekpunt vir aanvangsonderrig en lees- en 

skryfonderrig in die aanvangsklas. 

Opsommenderwys kan gese word dat taal kommunikasie en sinvolle 

interaksie tussen mense en met die leefwereld moontlik maak (Santrock 
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1996:316). Fong en Resnick (1980:212) beskryf taal om die rede as 

"everybody's bridge to everything and everybody''. 

Lancaster (1987:21) noem dat taal uit vier afsonderlike komponente 

(entiteite) bestaan, naamlik praat, luister, lees en skryf. Hierdie komponente 

be"invloed mekaar wedersyds en speel 'n belangrike rol in die lewe van elke 

mens. Lees, skryf, praat en luister stel die mens in staat om met sy 

medemens, homself en met sy leefwereld te kommunikeer (Du Toit & 

Kruger 1991 :41 ). 

Aangesien die navorsing op lees en skryf as komponente van taal fokus, is 

dit van belang om ook op die funksies van lees en skryf te let. Diringer 

(1977:9) noem dat die verwerwing van lees- en skryfvaardighede 

essensieel is vir die verbreding van die mens se algemene kennis, 

aangesien die mens se geheue beperk is. Dit stel die mens ook in staat 

om in aanraking te bly met familie, om instruksies (soos resepte en 

rigtingsaanwysings) te volg en om sy ekonomiese status te verbeter (deur 

die voltooiing van aansoekvorms, die volg van geskrewe aanwysings, 

ensovoorts) (Gray 1969:19). Kortom, lees- en skryfvaardighede speel 'n 

belangrike rol in skolastiese sukses, verdere opleiding en beroepsukses. 

Lees en skryf as komponente van taal is op 'n meer sekondere en 

abstrakte vlak as praat en luister gelee, aangesien beide op die kennis van 

taalklanke in hul geskrewe vorm berus (Lancaster 1987:96). Die stelsel 

van geskrewe simbole wat aangewend word vir lees en skryf is deur eeue 

heen ontwikkel en aangepas om dit vir die mens moontlik te maak om taal 

visueel voor te stel. Hierdie ontwikkeling sal vervolgens bespreek word. 
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2.4 DIE OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN GESKREWE TAALSIM

SIMBOLE WAT VIR LEES EN SKRYF BENUT WORD 

35 

In bovermelde paragraaf (kyk par. 2.3) is daar aangetoon dat taal in 

hoofsaak kommunikasie tussen mense en tussen die mens en sy 

leefwereld moontlik maak. Lees en skryf speel gevolglik ook 'n belangrike 

rol as kommunikasiemiddel. In die hedendaagse samelewing is veral lees 

en skryf belangrik, aangesien die geskrewe of gedrukte woord (en ook 

"elektroniese" woord) s6 'n belangrike vorm van kommunikasie is dat die 

mens nouliks daarsonder kan klaarkom. Dit is gevolglik nodig om taal 

visueel voor te stel. Vir df e doel is 'n stelsel van geskrewe simbole nodig. 

Hierdie stelsel het nie meteens ontstaan nie, maar is deur eeue heen 

ontwikkel om by die behoeftes van die mensdom aan te pas. 

2.4.1 Fases van ontwikkeling van geskrewe taalsimbole 

Die ontwikkeling deur die eeue van geskrewe taalsimbole waarna daar in 

paragraaf 2.4 verwys is, kan diagrammaties soos volg voorgestel word: 
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MONDELINGE OORDRAG 

(± 2 miljoen jaar v.C. - ± 3000 v.C.) 

• VISUELE VOORSTELLINGS 

(± 20 000 v.C.) 

• 
BEELDSKRIF 

(± 10 000 v.C. - ± 3000 v.C.) 

l 
ALF ABET 

(± 1500 v.C. - 200 v.C.) 

c: Geheue-simbole 

Simboliese voorstellings 

Piktografie 

ldeografie 

Fonografie 

Sumeriese wigskrif 

Egiptiese hierogliewe 

t Fenisiese alfabet 

Antieke Griekse alfabet 

Romeinse (Latynse) alfabet 

Verspreiding na ander gebiede 

Bovermelde fases van ontwikkeling word vervolgens in oenskou geneem. 

2.4.1.1 Mondelinge oordrag 

36 

Mondelinge asook skriftelike kommunikasie (wat lees en skryf insluit) het 

deur die eeue 'n belangrike rol in die effektiewe oordra van inligting 

gespeel. 
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Englefield (1977:21) konstateer dat gesproke en geskrewe taal saam 

effektiewe kommunikasie moontlik maak. Tog was daar 'n tyd waarin slegs 

mondelinge kommunikasie gebruik is om inligting oar te dra. 

In die primodale samelewing, ± 2 miljoen jaar v.C. tot ± 3000 jaar v.C. het 

daar geen geskrewe literatuur of skryfwyse bestaan nie. Cahn en Cahn 

(1963:11) noem dat inligting mondeling oorgedra is en dat daar hoofsaaklik 

op die geheue van die spreker en luisteraar staatgemaak is. Dit was oak 

noodsaaklik dat die spreker en die luisteraar teenwoordig moes wees 

wanneer gekommunikeer is, aangesien inligting op geen ander wyse 

oorgedra kon word nie (Donoughue s.a.:s.n.). 

In bovermelde samelewings is kennis, gebruike en tradisies mondeling aan 

die kinders oorgedra. Die storievertellers, wat meestal die senior lede van 

die onderskeie stamme of familiegroepe was, het inligting en kennis 

mondeling aan elke kind oorgedra. Desnieteenstaande het daar later 'n 

behoefte by die mens van die primodale samelewing ontstaan om sy 

kennis, gebruike en tradisies vir die nageslag beter te bewaar, deur onder 

meer visuele voorstellings (Donoughue s.a.:s.n.). 

2.4.1.2 Visuele voorstellings 

Daar is in ongeveer 20 000 v.C. begin om inligting en boodskappe visueel 

voor te stel sodat die korrekte betekenis aan ander oorgedra kon word. 

lnligting is op die volgende twee wyses visueel voorgestel: 

a) Geheue-simbole 

Moorhouse (1946:1) noem die eerste wyse van visuele voorstellings "aids 

to memory" oftewel geheue-simbole. Dit is deur primodale volke gebruik 
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om boodskappe oor te dra, asook om belangrike inligting weer te gee (Ober 

1965:15). 

Een van die eerste geheue-simbole wat gebruik is was die "notched stick" 

(Ober 1965:15; Diringer 1968:7; Jensen 1970:25). Om rekord te hou van 

suksesvolle veldslae het 'n kryger 'n merk op sy spies gemaak (Ober 

1965: 16). Deur 'n "notched stick" in die teenwoordigheid van 'n 

boodskapper te merk sodat hy die betekenis van elke merk kon verstaan, 

kon 'n persoon 'n boodskap aan iemand stuur (Diringer 1968:7). Met 

behulp van knope in toue of rieme is veral getalle voorgestel (Moorhouse 

1946:1). Die literatuur toon dat daar in die tydperk onder bespreking (± 20 

000 v.C.) gebruik gemaak is van 'n "quipu" oftewel 'n klomp geknoopte en 

gekleurde stringe wat getalle voorgestel het (Ober 1965:18). Die Noord

Amerikaanse lndiane het van gekleurde skulpkrale in 'n "wampum-belt" 

gebruik gemaak. Aan elke kleur is 'n sekere betekenis geheg. Danker 

kleure het byvoorbeeld onaangename dinge voorgestel, terwyl wit, vreugde 

en vrede verteenwoordig het. Met behulp van kleure is boodskappe 

oorgedra (Jensen 1970:29). 

b) Simboliese voorstellings 

Ober (1965:19) se dat inligting ook met behulp van simboliese voorstellings 

oorgedra is. Sulke voorstellings is soms "talking things" genoem, wat 

daarop dui dat daar aan hierdie voorstellings sekere betekenisse geheg is 

(Ober 1965:19). Boodskappe wat met behulp van simboliese voorstellings 

uitgebeeld is, was volgens Ober (1965:19) duidelik en verstaanbaar vir 

ander. 'n Spies of pyl wat aan 'n volk of stam gestuur is, het daarop gedui 

dat daar oorlog teen hulle verklaar is. Wanneer 'n pyp aan iemand gestuur 

is, het dit op vrede gedui. Deur middel van simboliese voorstellings kon die 

mens boodskappe aan ander stuur sander om self teenwoordig te wees om 

die boodskap en die ware betekenis daarvan oor te dra. 
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Die leser kan homself nou afvra: Maar wat het gemerkte stokke of knope 

met lees en skryf te doen? Om hierdie vraag te beantwoord, word verwys 

na Lancaster (1987:14) wat die doel van taal beskryf as die sinvolle 

interpretasie van taalsimbole. Dit vereis dat die korrekte betekenis aan die 

skrifbeeld geheg moet word. Bovermelde tipes visuele voorstellings, 

naamlik geheue-simbole en simboliese voorstellings, is wel aangewend om 

betekenis oor te dra. Gevolglik kan gese word dat hierdie tipes visuele 

voorstelling van taal wel bygedra het tot die ontwikkeling van 'n stelsel van 

geskrewe taalsimbole. 

Die probleem met bovermelde stelsel van visuele voorstellings was dat dit 

nie selfverduidelikend van aard was nie. Die betekenis van die onderskeie 

simbole was slegs duidelik en verstaanbaar vir die persoon wat die knoop 

of merk gemaak het en vir diegene aan wie hy die betekenis verduidelik het 

(Moorhouse 1946:2). Die mens het gevolglik begin soek na 'n stelsel 

waarmee hy inligting kon opteken wat selfverduidelikend van aard was. Dit 

het gelei tot die volgende belangrike stap in die ontwikkeling van 'n stelsel 

van geskrewe taalsimbole, te wete beeldskrif. 

2.4.1.3 Beeldskrif 

Volgens Van Rooyen (1981 :26) het die mens in ongeveer die tydperk 

10 000 v.C. tot 3 000 v.C. begin om met behulp van voorstellings in beeld 

(prente) inligting op te teken of aan ander oor te dra. Hierdie voorstellings 

word in die literatuur beeldskrif of "picture writing" genoem. 

Eenvoudige tekeninge van konkrete dinge is op rotswande, diervelle, steen 

en hout gemaak (Donoughue s.a.:s.n.). Hierdie eenvoudige tekeninge is 

gebruik om boodskappe oor te dra, inligting weer te gee en om stories oor 

te vertel. Gebeurtenisse is as geheel uitgebeeld en die fokus was op die 

tekeninge self (Moorhouse 1946:3). Die eerste tekeninge het bestaan uit 
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tekeninge van diere in statiese posisies. Later is diere in beweging 

geteken, terwyl mensfigure eers later bygevoeg is (Ober 1965:28). Deur 

gebruik te maak van tekeninge kon die mens belangrike inligting aan ander 

weergee. Voorbeelde van beeldskrif is gevind in Noord-Amerika 

(Moorhouse 1946:3), Egipte, lndie en Mesopotamie (Ober 1965:24). 

Die mens se behoefte om inligting en kennis op te teken sodat die 

betekenis daarvan selfverduidelikend van aard is, het die grondslag gele vir 

die ontwikkeling van 'n stelsel van geskrewe taalsimbole en derhalwe ook 

van lees en skryf. In ongeveer 3000 v.C. is daar reeds pogings aangewend 

om die tekeninge verder te reduseer tot eenvoudige tekens. Die literatuur 

wys dat daar binne die fase van beeldskrif verskeie tipes taalsimbole 

ontwikkel het, te wete piktografie (pictographic writing), ideografie 

(ideographic writing), fonografie (phonographic of sound writing) asook 

hierogliewe en wigskrif. 

Alhoewel die tipes taalsimbole afsonderlik bespreek sal word, kan daar nie 

'n groot onderskeid tussen die eerste twee tipes, naamlik piktografie en 

ideografie gemaak word nie (Ober 1965:26). Die ontwikkeling van 

piktografie en ideografie het geleidelik plaasgevind en albei is saam 

gebruik. Fonografie het uit piktografie en ideografie ontwikkel. Piktografie, 

ideografie en fonografie het steeds van beelde of tekeninge gebruik 

gemaak. Om die rede word dit as beeldskrif beskou, en word elke tipe in 

die volgende paragrawe afsonderlik beskryf. 

a) Piktografie 

Uit bovermelde paragraaf word dit duidelik dat die mens daarin geslaag het 

om konkrete dinge met behulp van eenvoudige beelde of tekens voor te 

stel. So byvoorbeeld is die son deur slegs 'n sirkel voorgestel (Diringer 
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1968: 10), terwyl 'n mens deur 'n tekening wat bestaan het uit 'n kol vir die 

kop en lyne vir die liggaam, arms en bene voorgestel is (Ober 1965:30). 

son mens 

Uit Ober 1965:25 Uit Ober 1965:6 

Moorhouse (1946:7) en Ober (1965:7) noem sulke uitbeeldings 

"pictographs" oftewel piktogramme. 'n Piktogram kan gevolglik beskryf 

word as 'n tekening wat 'n konkrete objek voorgestel het en waaraan 'n 

bepaalde betekenis geheg was. 'n Tekening van 'n man met 'n spies sou 

'n jagter voorstel, terwyl 'n ou man met 'n kierie in die hand voorgestel is 

(Ober 1965:7,31). Soms is die verloop van gebeure (stories) uitgebeeld 

met behulp van tekeninge wat in volgorde langs mekaar geplaas is 

(Moorhouse 1946:7). 

Piktografie was bruikbaar om konkrete dinge mee op te teken, maar 

abstrakte idees kon nie deur hierdie stelsel oorgedra word nie. 

b) ldeografie 

Om abstrakte idees voor te stel, was dit soms nodig om twee piktogramme 

te kombineer, wat gevolglik konkrete dinge asook idees voorgestel het 

(Ober 1965:31). Diringer (1968:11) noem sulke tekeninge "ideographs" 

oftewel ideogramme. 
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'n Tekening of beeld van 'n oor het onder meer die liggaamsdeel ('n 

konkrete begrip) asook die abstrakte idee "hoar'' voorgestel (Ober 1965:7). 

'n Sirkel het nie meer net die son voorgestel nie (kyk par. 2.4.1.3 a), maar 

ook hitte, lig of dag (Di ringer 1968: 11 ). Twee piktogramme is dikwels 

gekombineer om abstrakte idees voor te stel. Volgens Ober (1965:31) is 

die idee "hartseer'' voorgestel deur twee piktogramme, naamlik een van 'n 

oog en een van water, byvoorbeeld: 

+ (\./\ = 

UitOber 1965:31 

ldeogramme is in onder meer die Egiptiese hierogliewe (kyk par. 2.4.1.3 e) 

gebruik (Buttner 1980:2173). 

Dit dien opgemerk te word dat die mens steeds nie met die gebruik van 

ideogramme daartoe in staat was om die klankwaarde van woorde uit te 

beeld nie. 

c) Fonografie 

Die mens wat gemoeid was met piktografie en ideografie het met verloop 

van tyd besef dat piktogramme en ideogramme nie net die objek of idee 

nie, maar terselfdertyd ook die klankwaarde van die woord behoort te 

verteenwoordig. Hierdie besef het aanleiding gegee tot die ontwikkeling 

van fonografie (phonetic of sound writing) waarin die uitspraak van woorde 

beklemtoon is. 

Moorhouse (1946:13) noem uitbeeldings of tekeninge wat klanke 

verteenwoordig, fonogramme (phonograms). Met behulp van fonogramme 



Hoofstuk 2 Teoretiese perspektiewe op die aanvangsonderrig van lees en skryf 43 

was dit moontlik om 'n objek asook die klankwaarde van die woord uit te 

beeld. Ober (1965:8) noem dat dit ook moontlik was om fonetiese waardes 

aan tekeninge te heg wat onafhanklik was van die betekenis wat dit as 

woord gehad het. Die konsep "trepan" (uit Oud-engels) wat omskryf kan 

word as "die skedel deurboor" (Kritzinger & Steyn 1979:641) kon uitgebeeld 

word deur gebruik te maak van twee beelde of tekeninge, naamlik 'n boom 

("tree") en 'n pan ("pan"). As die korrekte klankwaarde van albei 

saamgevoeg is sou die woord tereg as "trepan" uitgespreek word. 

Deur die eeue heen het beeldskif (wat piktografie, ideografie en fonografie 

insluit), geleidelik verander en is skryftekens in plaas van prentjies gebruik, 

soos byvoorbeeld in die Sumeriese wigskrif en Egiptiese hierogliewe wat 

vermoedelik gelyktydig maar onafhanklik van mekaar ontwikkel het 

(Wegener 1971 :39). 

d) Sumeriese wigskrif 

Een van die eerste volke wat daarin kon slaag om piktografie (kyk par. 

2.4.1.3 a), ideografie (kyk par. 2.4.1.3 b) en fonografie (kyk par. 2.4.1.3 c) 

te kombineer en om die vorm van die skryfsimbole of prente te verander, 

was die Sumeriers (kyk par. 3.2) (Donoughue s.a.:s.n.). 

Die Sumeriers het in die suidelike deel van die Mesopotamie-vallei gewoon 

wat ryk aan kleigrond was (Kramer 1963:3). Hulle het in ± 3000 v.C. 

gevind dat die klei as skryfmateriaal gebruik kon word. Van die klei is 

tablette gevorm waarop hulle kon skryf. Aangesien die klei nat was, het 

hulle met 'n stilus (skerp voorwerp van hout, been of riet) daarop geskryf. 

Dit was moeilik om prentjies in die nat klei te teken, daarom moes 

beeldskrif 'n verandering ondergaan. Gevolglik is skryftekens in plaas van 

prentjies gebruik. Hierdie skryfvorm het bekend gestaan as wigskrif 

(cuneiform) (Donoughue s.a.:s.n.). Die feit dat die Sumeriers ook handel 
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gedryf het met ander lande het daartoe bygedra dat wigskrif na lande soos 

onder meer Wes-Asia versprei het. So het die Babiloniars met wigskrif in 

aanraking gekom (Cahn & Cahn 1963:24). 

Die wigskrif wat in Babilonia gebruik is, was soos die Sumeriese wigskrif 

ook 'n vorm van sillabeskrif (Moorhouse 1946: 15). In sillabeskrif het elke 

skryfteken 'n volledige woord of gedeelte daarvan (lettergreep) voorgestel. 

Ober (1965:10) meld dat die Babiloniars van ongeveer 350 skryftekens 

gebruik gemaak het om woorde of lettergrepe voor te stel. Met die gebruik 

van sillabeskrif is daar 'n nuwe rigting ingeslaan met betrekking tot die 

ontwikkeling van 'n stelsel van geskrewe taalsimbole. Woorde en 

lettergrepe kon met behulp van die skryftekens voorgestel word (Huismans 

1982:169). Hierdie sillabeskrif het na ander gebiede versprei waar dit 

aangepas is om te voldoen aan die mens se behoefte om die klanke van sy 

spreektaal skriftelik voor te stel. 

e) Egiptiese hierogliewe 

Net soos die Sumeriers (kyk par. 2.4.1.3 d) het die Egiptenare in ± 2000 

v.C. 'n kombinasie van piktografie (kyk par. 2.4.1.3 a), ideografie (kyk par. 

2.4.1.3 b) en fonografie (kyk par. 2.4.1.3 c) gebruik. Hulle het van ± 700 

skryftekens, elk met 'n afsonderlike klankwaarde, gebruik gemaak, wat as 

hierogliewe bekend gestaan het (Stigling 1968: 15). 

2.4.1.4 Die alfabet 

Buttner (1980:2174) beskryf die ontstaan van die alfabet (kyk par. 1.6.8) as 

die belangrikste stap in die ontwikkeling van 'n stelsel van geskrewe 

taalsimbole. In bovermelde paragraaf is genoem dat die skryftekens nie 

meer objekte of idees voorgestel het nie, maar wel klanke. Hierdie stelsel is 

verder deur onder andere, die Fenisiers, antieke Grieke en Romaine 
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ontwikkel sodat een simbool of letter slegs 'n taalklank en nie meer 'n 

woord of lettergreep verteenwoordig het nie. 

a) Fenisiese alfabet 

Die Fenisiers was 'n Semitiese volk wat in die vrugbare landstreek tussen 

die Libanonberge en die Middellandse See gewoon het (Albertyn 

1973:112). Hulle het handel gedryf langs die Mediterreense See en het so 

met ander volke en gevolglik ook met die Sumeriese wigskrif in aanraking 

gekom (kyk par. 2.4.1.3 d) en Egiptiese hierogliewe (kyk par 2.4.1.3 e) 

(Irwin 1958:32). Volgens Cahn en Cahn (1963:37) het die Fenisiers die 

Sumeriese wigskrif en Egiptiese hierogliewe oorgeneem, maar gou besef 

dat die klankname wat aan voorgenoemde skrifstelsels se skryftekens 

gekoppel was, geen betekenis in hul spreektaal, Fenisies gehad het nie. 

Die Fenisiers het die idee van skryftekens wat klank verteenwoordig, 

oorgeneem en dit aangepas. Uit die skryftekens van bovermelde 

skrifstelsels, naamlik die Egiptiese hierogliewe en Sumeriese wigskrif het 

die Fenisiers 'n reeks eenvoudige skryfsimbole geskep wat elke 

konsonanteklank van hul spreektaal verteenwoordig het (Cahn & Cahn 

1963:39). S6 is die Fenisiese alfabet wat uit slegs 22 skryfsimbole bestaan 

het, in ongeveer 1500 v.C. geskep (Huismans 1982:169). 

Die Fenisiese alfabet het dit moontlik gemaak om spraakklanke skriftelik 

voor te stel. Die Fenisiese alfabet was egter in wese nie 'n volwaardige 

fonetiese alfabet nie, aangesien slegs konsonante en nie vokale nie, 

daardeur voorgestel kon word. Hooker (1990:203) skryf dat die eerste 

volwaardige fonetiese alfabet by die antieke Grieke ontstaan het. 
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b) Antieke Griekse alfabet 

Die antieke Grieke het 'n gebied bewoon wat langs die Middellandse See 

gelee was. Hulle was ook soos die Fenisiers (kyk par. 2.4.1.4 a) 

seevaarders wat met ander lande handel gedryf het (kyk par. 3.3). Volgens 

Irwin (1958:51) het die Fenisiers en antieke Grieke in ongeveer 1200 v.C. 

in die Swart See-gebied met mekaar in aanraking gekom. So het die 

antieke Grieke dan ook met die Fenisiese alfabet (kyk par. 2.4.1.4 a) in 

aanraking gekom. 

Die antieke Grieke het die Fenisiese alfabet gewysig en by hul spreektaal 

aangepas, aangesien dit vir hulle moeilik was om sommige klankname van 

die Fenisiese alfabet uit te spreek. Cahn en Cahn (1963:43) beweer dat 16 

van die 22 taalsimbole of letters uit die Fenisiese alfabet in die Griekse 

alfabet opgeneem is. Die ander ses letters was vir die antieke Grieke 

onuitspreekbaar. Volgens Irwin (1958:54) kon die antieke Grieke nie die 

eerste klank van die Fenisiese lettername uitspreek nie en het hulle dit nie 

in hul alfabet opgeneem nie. Die antieke Grieke het vier klanke uit die 

Fenisiese alfabet as vokale in die antieke Griekse alfabet opgeneem. Die 

vier vokale wat op hierdie wyse in die antieke Griekse alfabet opgeneem is, 

was alpha (vir A), e-psilon (vir E), eta (vir lang E) en a-micron (vir 0). Twee 

klankname wat as konsonante in die Fenisiese alfabet opgeneem was, is 

deur die antieke Grieke as vokale gebruik. Die Fenisiese klanknaam Yodh 

wat as die konsonant Yin die alfabet van die Fenisiers opgeneem was, is 

deur die antieke Grieke uitgespreek as 1-ota en as I (vokaal) in hul alfabet 

opgeneem (Irwin 1958:54). Terselfdertyd is die Fenisiese Waw, wat 

uitgespreek is as W, deur die antieke Grieke uitgespreek as 0 (soos use in 

Engels) en s6 in die antieke Griekse alfabet opgeneem. 

Die alfabet van die antieke Grieke, wat uit 24 letters of taalsimbole bestaan 

het, is reeds teen± 800 v.C. in gebruik geneem en het na ander lande met 



Hoofstuk 2 Teoretiese perspektiewe op die aanvangsonderrig van lees en skryf 47 

wie die antieke Grieke deur hul handelsbedrywighede in aanraking gekom 

het, versprei (Cahn & Cahn 1963:43). 

c) Romeinse (Latynse) alfabet 

Die Etruriers wat in sentraal ltalie woonagtig was, was een van die eerste 

volke wat deur handel met die antieke Griekse alfabet in aanraking gekom 

het (kyk par. 3.4) (Cahn & Cahn 1963:45). Die Etruriers het in ongeveer 

800 v.C. die antieke Griekse alfabet (kyk par. 2.4.1.4 b) oorgeneem 

(Hooker 1990:233). 

Die Etruriers was die noordelike bure van die antieke Romaine (Irwin 

1958:60) wat deur jare heen ontwikkel het in 'n stark mag en gevolglik in 

veldslae die stede van die Etruriers verower het. 86 het die antieke 

Romaine met die antieke Griekse alfabet in aanraking gekom. Die antieke 

Romaine het gevolglik die stelsel van 24 geskrewe taalsimbole oorgeneem 

(kyk par. 2.4.1.4 b). 

In die jaar 312 v.C. het die antieke Romaine die Griekse alfabet vergroot 

(Irwin 1958:630). Daar sal vervolgens na hierdie alfabet as die Latynse 

alfabet verwys word, aangesien die alfabet by die Romaine se spreektaal, 

te wete Latyn, aangepas is. Die Romaine het C gebruik vir die Griekse 

gamal, K vir kaph en Q vir die ou qoph. G is in die sewende posisie in die 

plek van zayin bygevoeg. Die Romaine het oorspronklik gevoel hulle het 

die Z oftewel zayin nie nodig gehad nie, maar hulle het dit tog later weer 

bygevoeg. Hooker (1990:234) noem dat die Romaine Y gebruik het vir die 

Griekse vokaal 0. Gevolglik het hulle onderskeid getref tussen Yen 0 en 

is albei in die Latynse alfabet opgeneem. Net so is I van J onderskei. In 

die plek van die W-klank van die Fenisiese alfabet (kyk par. 2.4.1.4 a ) is 'n 

F ingevoeg (Irwin 1958:650), terwyl die W in 1100 v.C. by die Latynse 

alfabet gevoeg is (Hooker 1990:235). 
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Die Latynse alfabet het gevolglik uit 26 letters bestaan. Hierdie alfabet het 

oor die hele Romeinse Ryk versprei, wat lande soos ltalie, Egipte, Spanje, 

Frankryk en die Griekse landgebied ingesluit het. Ober (1965:140) skryf dat 

die Latynse alfabet aangepas is vir tale soos Tsjeggies, Engels, 

Nederlands, Frans, Duits en Wallies. Die mense kon gevolglik met behulp 

van 'n volledig fonetiese alfabet begin om skriftelik met mekaar te 

kommunikeer. 

Die veranderende behoeftes van samelewings deur die eeue heen het die 

ontwikkeling van die alfabet soos uiteengesit in paragraaf 2.4, be"invloed. 

Die daarstel van 'n fonetiese alfabet het dit vir die mens moontlik gemaak 

om kennis en inligting met behulp van geskrewe of gedrukte media te 

bekom en op te teken. Lees en skryf het 'n belangrike bron van 

kommunikasie en kennisoordrag geword. 

2.5 DIE BEGRONDING VAN LEES EN SKRYF AS KOMPONENTE VAN 

TAAL 

Soos reeds genoem, maak lees en skryf deel uit van 'n groter geheel, 

naamlik taal. Taal bestaan uit vier afsonderlike komponente (entiteite), te 

wete luister, praat, lees en skryf wat mekaar wedersyds bernvloed (kyk par. 

2.3) (Lancaster 1987:21 ). 

In die omgang met sy leefwereld en medemens leer die kind om betekenis 

te heg aan taal deur te luister. Hierdie betekenisgewing stel die kind in 

staat om te kommunikeer (praat), wat impliseer dat daar iemand is wat 

luister. Die vermoe om betekenis aan taal toe te ken, stel die kind in staat 

om te lees wat iemand geskryf het, terwyl hy skryf sodat iemand kan lees 

wat hy geskryf het. 
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Die wedersydse bernvloeding van die vier komponente van taal kan 

diagrammaties soos volg voorgestel word (Lancaster 1987:21 ): 

Alhoewel al vier komponente van taal 'n belangrike rol in die lewe van die 

mens speel, word lees en skryf deur die navorser uitgesonder as 

komponente van taal wat op 'n meer sekondere en abstrakte vlak gelee is 

en wat nie sonder doelgerigte onderrig bemeester kan word nie. 
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2.5.1 'n Perspektief op lees en skryf as komponente van taal 

Deur die komponente van lees en skryf word taal van die ouditiewe 

(gehoor) na die visuele (sien) sintuig oorgeplaas (Lancaster 1987:59). Dit 

impliseer dat boodskappe wat voorheen deur die ore gehoor is, nou deur 

die oe gesien en ontvang moet word. Vir die doel is dit nodig om taalklanke 

asook die geskrewe vorm van taalklanke aan te leer. 

Lees kan beskryf word as die vermoe om betekenis te heg aan geskrewe 

materiaal wat deur die oe gesien word, terwyl skryf impliseer dat geskrewe 

simbole gebruik word om met ander te kommunikeer (Mclane & McNamee 

1990:2). Gevolglik kan beweer word dat lees en skryf meer behels as net 

die herkenning van letters, klanke en woorde. Betekenis moet ook gegee 

word aan dit wat gelees of geskryf is. Vir die mens om lees en skryf as 

komponente van taal optimaal te verwerklik, is doelgerigte onderrig 

noodsaaklik (Lancaster 1987:96). 

Doelgerigte lees- en skryfonderrig begin reeds in die aanvangsklasse van 

die primere skool. Die leerder moet eers die taalklanke of lettername van 

die alfabet aanleer asook die geskrewe vorm daarvan, voordat sinvolle 

lees- en skryfaksies uitgevoer kan word. Aangesien sowel lees as skryf op 

die dekodering (die opbreek van woorde in taalklanke) en rekordering (die 

samevoeging van taalklanke tot woorde) van taalklanke berus, behoort 

albei tegelyk onderrig te word. Dit is noodsaaklik dat daar by die 

aanvangsonderrig van lees en skryf aandag gegee moet word aan sekere 

aspekte om te verseker dat die leerder lees en skryf bemeester. 

2.5.2 Die aanvangsonderrig van lees en skryf 

Die aanvangsonderrig van lees en skryf berus op die kennis van taalklanke, 

maar die mate waarin die leerder sy taal mondeling beheers, sal bepaal 
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hoe goed hy sal verstaan wat hy lees en/of skryf. Die kind se 

praatwoordeskat wat hy in sy omgang met sy leefwereld en medemens 

opbou, vorm die grondslag waarop gebou moet word wanneer die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in die formele opvoedingspraktyk 'n 

aanvang neem. Volgens Lancaster (1987:36) steun die sigwoordeskat wat 

die leerder opbou tydens aanvangslees- en skryfonderrig op sy 

praatwoordeskat. Mondelinge kommunikasie is derhalwe belangrik in die 

aanvangsklas voordat met lees- en skryfonderrig begin kan word. 

Sodra die leerder in staat is om sy taal mondeling te beheers, kan 

leesonderrig in die aanvangsklas 'n aanvang neem. Volgens Latti en 

Gouws (1992:58) behels aanvangsleesonderrig in sy eenvoudigste vorm 

dat die leerder moet verstaan wat gedrukte letters op papier betaken. Om 

te verstaan wat die geskrewe simbole betaken, is dit nodig dat die leerder 

klankwaardes aan die simbole moet koppel, moet luister na wat hy hoor en 

dan die klanke tot 'n geheel moet saamvoeg. 

Tydens die onderrig van lees in die aanvangsklas behoort daar aan die 

volgende aspekte aandag gegee te word: 

• aanleer van klankwaardes van letters 

• samevoeging van klanke om woorde te vorm 

• dekodering (ontsluiting) van woorde 

• opbou van 'n sigwoordeskat 

• leesbegrip 

• leeshouding en 

• stemgebruik (Lancaster 1987:70). 

Die bemeestering van bovermelde aspekte sal die kind in staat stel om 

skriftelik met die wereld en die mense daarin te kommunikeer. 

Volgens Latti en Gouws (1992:106) kulmineer luister, praat en lees in skryf. 

Wanneer die kind klanke met geskrewe simbole kan vervang, is hy gereed 
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vir skryfonderrig. Skryfonderrig in die aanvangsklas bestaan volgens 

Lancaster (1987:96) uit twee deelpraktyke, te wete skrifonderrig en 

skryfonderrig. 

Die kind moet leer hoe om taalsimbole te skryf. Tog is skrif sinloos as dit 

nie saam met skryfonderrig aangepak word nie. Wanneer die kind die 

klankwaarde van klanke aanleer, is dit sinvol ashy daarmee saam oak die 

skrifbeeld inoefen sodat hy dit in sy skriftelike werk kan gebruik. Tydens die 

onderrig van skryf behoort daar aan die volgende aspekte aandag gegee te 

word: 

• kennis van skrifbeelde van klanke 

• opbou van 'n skryfwoordeskat 

• duidelik leesbare handskrif 

• weergee van gedagtes op verstaanbare, spontane wyse 

• punktuasie (Lancaster 1987: 103). 

In bovermelde paragrawe is aangedui dat daar aan sekere aspekte aandag 

gegee moet word by aanvangslees- en skryfonderrig om te verseker dat die 

leerder lees en skryf as kommunikasiemiddele in sy leefwereld sal kan 

aanwend. Die metode waarmee lees en skryf in die aanvangsklasse 

formeel onderrig word, is daarom van wesenlike belang. 

2.5.2.1 Enkele onderrigmetodes van lees en skryf in die aanvangsklasse van die 

primere skoal 

Deur die eeue heen is daar van baie aanvangslees- en 

skryfonderrigmetodes gebruik gemaak. Alhoewel hierdie metodes meesal 

in die literatuur as leesonderrigmetodes beskryf word, word elke letternaam 

wat aangeleer word oak geskryf. Daarom word dit as aanvangslees- en 

skryfonderrigmetodes beskryf. Vir die doel van die navorsing word slegs 

enkele van die mees beproefde en aanvaarde onderrigmetodes, soos die 
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alfabetmetode, klankmetode, globale metode, gekombineerde, eklektiese 

en taalbelewingsmetode in oenskou geneem. Hierdie metodes berus op 

verskillende benaderingswyses, te wete die sintetiese, analitiese en 

sinteties-analitiese benaderingswyses. Aangesien groepe leerders van 

mekaar verskil, hetsy op grond van etnisiteit, verstandelike vermoens of 

milieu, moet die opvoeders in die aanvangsklasse 'n onderrigmetode 

gebruik wat vir daardie spesifieke groep toeganklik is. 

Die benaderingswyses wat in bovermelde paragraaf genoem is, bepaal 

watter metode gebruik moet word. Dit kan diagrammaties soos volg 

voorgestel word: 

BENADERINGSWYSE 

Sintetiese benadering 

Analitiese benadering 

Sinteties-analitiese benadering 

ONDERRIGMETODE 

Alfabetmetode 

Klankmetode 

Globale metode 

Gekombineerde metode 

Eklektiese metode 

Taalbelewingsmetode 
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In die paragrawe wat hierop volg, sal die werkswyse, voordele asook 

nadele van elke onderrigmetode wat in die diagram vermeld word, belig 

word. 

a) Alfabetmetode 

In die literatuur vind die navorser dat die alfabetmetode of spelmetode die 

oudste metode van aanvangslees- en skryfonderrig is. Bosanquet (1900:5) 

noem dat hierdie metode reeds deur die antieke Grieke in ± 700 n.C. 

gebruik is. 

Die alfabetmetode is gebaseer op 'n sintetiese benadering wat behels dat 

daar van die elemente van taal na die grater geheel beweeg word (Grayling 

& Joubert 1989:51 ). Die onderrig van lees en skryf begin met die aanleer 

van die eenvoudigste elemente van taal, te wete die lettername wat later tot 

betekenisvolle eenhede of woorde en lettergrepe saamgevoeg 

(gesintetiseer) word (Taylor 1973:55). Daarna word die woorde en 

lettergrepe tot frases en sinne saamgevoeg (Lancaster 1987:79; Taylor 

1973:55). Die klem val hier hoofsaaklik op die memorisering van die 

lettername asook op korrekte woordherkenning. 

Die voordeel van hierdie lees- en skryfonderrigmetode is dat enige persoon 

wat die alfabet ken, in staat behoort te wees om te kan lees en skryf 

(Lancaster 1987:79). Pitman en St. John (1969:20) meen egter dat daar te 

veel klem op woordherkenning en nie op die bevordering van leesbegrip en 

leesvlotheid nie, gele word. Die memorisering van die lettername neem 

ook baie tyd in beslag. Laastens noem Lancaster (1987:79) en Pitman en 

St. John (1969:20) dat die uitspel van woorde nie altyd daartoe lei dat 

woorde korrek uitgespreek word nie, byvoorbeeld "cat" (uit Engels) wat 

uitgespel sal word as "see-ay-tee". Grayling en Joubert (1989:52) beweer 

dat hierdie metode die leerder nie motiveer om te leer lees en skryf nie. 
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Daar is meer nadele as voordele in bovermelde paragraaf genoem. 

Nogtans is die alfabetmetode vir eeue deur opvoeders gebruik as die 

enigste lees- en skryfonderrigmetode. 

b) Klankmetode 

Die klankmetode het die alfabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) opgevolg en is 

tot± 1950 gebruik (Grayling & Joubert 1989:52). Die klankmetode is net 

soos die alfabetmetode op 'n sintetiese benadering gebaseer, daarom word 

hier ook van kleiner taalelemente na groter gehele beweeg. Die 

klankmetode verskil van die alfabetmetode in die sin dat die klankwaarde 

van lettername eerste aangeleer word. 

Die onderrig van lees en skryf begin met die aanleer van die klankwaardes 

van lettername en wel met behulp van assosiasies soos byvoorbeeld "s" 

staan vir (of verteenwoordig) "slang" (Grayling & Joubert 1989:54). Sodra 

die leerder die klankname ken, word hulle tot tweelettergrepige woorde en 

dan drie- of vierlettergrepige woorde byvoorbeeld "om", "oom", "room" 

saamgevoeg (Blignaut 1967:80). Nadat 'n paar woorde aangeleer is, word 

dit in kort sinne gebruik, byvoorbeeld "Oom rook, rook Koos ook?" 

(Lancaster 1987:79). Klankname, woorde, en sinne word baie herhaal 

sodat die leerder 'n groot sigwoordeskat kan opbou (Grayling & Joubert 

1989:54). 

Die klankmetode stel die leerder in staat om woorde vinnig en selfstandig te 

ontsluit en te lees, om self woorde te bou en om gevolglik sy eie sinne te 

skryf (Grayling & Joubert 1989:55), maar Pitman en St. John (1969:21) 

beweer dat daar te veel drilwerk plaasvind voordat die leerder begin lees 

en skryf. Aangesien woorde slegs deur middel van klankwerk as enigste 

ontsluitingstegniek gelees word, word woord-vir-woord lees bevorder ten 

koste van leesspoed (Grayling & Joubert 1989:56). 
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Die klankmetode word hoofsaaklik gebruik om lettername te onderrig. 

Blignaut (1967:86) is van mening dat kennis van lettername die leerder 

slegs in staat stel om woorde op een manier te ontsluit, terwyl daar ook 

ander woordontsluitingstegnieke bestaan. 

c) Globale metode 

Die globale metode is reeds in 1922 in Brittanje gebruik (Grayling & Joubert 

1989:60). Anders as in die alfabet- en klankmetodes word daar uitgegaan 

van die veronderstelling dat 'n woord, sin of storie as geheel waargeneem 

word eerder as 'n kombinasie van dele (Blignaut 1967:86; Taylor 1973:56). 

By die globale metode word daar uitgegaan van 'n analitiese benadering 

aangesien die geheel, hetsy die woord, sin of die storie eers aangeleer 

word voordat dit in onderdele geanaliseer word (Lancaster 1987:80). 

Onderliggend aan die globale metode word daar drie metodes onderskei, te 

wete die woord-, sin- en storiemetode. Al drie hierdie metodes fokus op 

visuele elemente (Pitman & St. John 1969:22). Die onderrig van lees en 

skryf met behulp van die globale metode begin met die aanleer van 'n 

woord, sin of storie wat dikwels deur prente voorgestel word en dan deur 

die opvoeder voorgelees word. 

By die woordmetode word met die lees van 'n woord wat op 'n leeskaart of 

op die skryfbord geskryf is, begin. Daar word dikwels van prente gebruik 

gemaak. Prante wat by die woorde pas, word vir klassikale gebruik asook 

vir individuele gebruik aangewend (Blignaut 1967:86). Die opvoeder se die 

woord hardop waarna die leerder dit verskeie kere herhaal. Om die woorde 

in te skerp, word woorde op die skryfbord, lei of in 'n werkboek geskryf, 

terwyl flitskaarte ook gebruik word. Vervolgens word die letters waaruit die 

woorde opgebou is, aangeleer (Grayling & Joubert 1989:58). Dit spreek 

vanself dat dit 'n geruime tyd neem voordat 'n sin gekonstrueer kan word. 
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Die sinmetode, daarenteen, steun daarop dat die leerder se eerste 

kennismaking met lees nie in die vorm van 'n woord moet wees nie, maar 

in die vorm van 'n kart, maklik begrypbare gedagte-eenheid, aangesien die 

mens nie in woorde en klanke praat nie maar wel in sinne (Greyling & 

Joubert 1989:59). Lees- en skryfonderrig begin gevolglik met die voorlees 

van 'n aantal sinne wat met behulp van prente ge'illustreer is. Wanneer die 

leerder 'n aantal sinne op sig herken, word dit in woorde en later in letters 

of klanke geanaliseer. Die storiemetode berus op die herhaling van 'n sto

rie totdat die leerder dit uit die hoof ken (Blignaut 1967:87). Die sinne word 

daarna op die skryfbord of op flitskaarte geskryf sodat die leerder dit kan 

lees terwyl die opvoeder na elke woord wys. So word die storie dan uit 

sinne en woorde opgebou. 

Die leesstof wat gebruik word, sluit aan by die leerder se ervaringsveld en 

praatwoordeskat. Gevolglik ondervind die leerder geen probleem om die 

inhoud wat hy lees, te verstaan nie (Blignaut 1967:88). Aangesien die 

eerste woord of sin met relatief min moeite gelees kan word, beleef die 

leerder onmiddellik sukses en lei dit tot leeslus en selfvertroue. Omdat die 

leerder die woord of sin as 'n eenheid herken, lees hy soos hy praat en leer 

hy goeie oogbewegings aan wat woord-vir-woord lees voorkom (Blignaut 

1967:88). Lancaster (1987:80) meen egter dat die leerder met die metode 

nogtans nie 'n behoorlike kennis van taalklanke opbou nie. Gevolglik beskik 

die leerder nie oor al die woordontsluitingstegnieke nie en lei dit tot 

raaiwerk en die gebruik van woorde in betekenislose verband. Die metode 

steun vol gens Greyling en Joubert ( 1989:61) ook te veel op die visuele 

geheue en op die opbou van 'n sigwoordeskat. Woorde wat visueel na aan 

mekaar le, byvoorbeeld "bok" en "hok", word ook dikwels verwar. 

Lees- en skryfonderrig met behulp van die globale metode hou, soos hierbo 

vermeld belangrike voordele in, maar die feit dat lees en skryf in 'n 
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raaispeletjie kan ontaard, maak dit sekerlik nie die geskikste 

onderrigmetode nie. 

d) Gekombineerde metode 

Volgens Greyling en Joubert (1989:62) het 'n kombinasie van die sin-, 

woord- (storie-) en klankmetode, waarna in bovermelde paragraaf verwys 

is, op die globale metode gevolg. Dit staan bekend as die gekombineerde 

metode, wat veral in die twintigste eeu vir aanvangslees- en skryfonderrig 

aangewend word. 

Blignaut (1967:91) noem dat die gekombineerde metode met al die aspekte 

van groei, gereedwording en gereedheid van elke individuele leerder 

rekening hou. Daarom is 'n voorbereidende leesprogram waarin ouditiewe 

en visuele persepsie eers verfyn word, 'n noodsaaklikheid (Lancaster 

1987:80). Sodra die leerder kan hoar dat 'n woord of sin met 'n sekere 

klank begin of eindig of dat daar in sekere woorde eenderse gedeeltes 

(middelklanke) is, kan hy die simbool vir die klank aanleer (Blignaut 

1967:92). Die leerder leer aldus voortdurend nuwe woorde in 

betekenisvolle verband aan. Sodra die leerder in staat is om 'n redelike 

aantal woorde te herken, is hy gereed vir woordontleding, te wete 

klankwerk (Greyling & Joubert 1989:63). 

Die werkswyse van die gekombineerde metode word soos volg deur 

Greyling en Joubert (1989:62, 68) beskryf. Die leerder leer om sinne as 'n 

betekenisvolle taaleenheid te lees sodat lees van die begin af vir horn sin 

en betekenis het. Hierdie sinne bestaan uit bekende woorde waarmee die 

kind reeds in die voorbereidende lees- en skryfprogram akoesties (gehoor) 

kennis gemaak het. Hy leer om die gehoorbeeld met die gesigsbeeld te 

verbind. Hy leer oak woorde lees omdat woordherkenning en 'n goeie 

sigwoordeskat van groat waarde is vir onder meer leesbegrip en 

leesvlotheid. Die kind leer om woorde as 'n geheel te lees. Daarna leer hy 
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die klankwaarde van letters en om woorde te sintetiseer sodat hy vreemde 

of nuwe woorde kan ontsluit. Sodra die kind noukeurige gehoor- en 

gesigsonderskeiding kan doen, word die simbole van elke klank aangeleer. 

Die gekombineerde metode bring al die goeie eienskappe van die 

klankmetode (kyk par. 2.5.2.1 b) en globale metode (kyk par. 2.5.2.1 c) in 

een metode byeen. Woord-vir-woord lees word teengewerk aangesien 

klanke en die samevoeging daarvan nie as vertrekpunt vir lees- en 

skryfonderrig gesien word nie. Betekenisvolle gedagte-eenhede word 

gelees, wat tot gevolg het dat leesbegrip en leesspoed bevorder word. 

Grayling en Joubert (1989:69) meen dat lees dan natuurliker is, aangesien 

die vertrekpunt die sin is en dit juis aansluit by die ritme en intonasie van 

die leerder se spreektaal. Die leerder leer ook verskeie ontsluitingstegnieke 

aan en bou 'n groot sigwoordeskat op, wat leesspoed bevorder. Van belang 

van hierdie leesmetode is dat dit met die individuele verskille van elke 

leerder tred hou. So kan elke leerder leer lees en skryf op 'n wyse wat vir 

horn toeganklik is. 

Volgens die literatuur is daar nie werklik nadele met betrekking tot die 

gekombineerde lees- en skryfonderrigmetode nie. Lancaster (1987:81) is 

van mening dat differensiasie tydens leesperiodes nodig is met betrekking 

tot leesstof om te verseker dat die swak leser met behulp van maklike 

leesstof en die sterk leser met behulp van uitdagende leesstof vorder. 

Addisionele leesstof moet derhalwe in die klaskamer beskikbaar wees. Dit 

word nogtans nie as 'n nadeel beskou nie, aangesien dit elke 

aanvangsonderrig-opvoeder se strewe behoort te wees om aan elke 

individuele leerder geleentheid te gee om sy moontlikhede optimaal te 

verwerklik. Die gekombineerde metode word as geskik beskou vir lees- en 

skryfonderrig, maar kan ook deur ander metodes aangevul word om 

effektiewe lees- en skryfonderrig te bewerkstellig. 
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e) Eklektiese metode 

Voordat die eklektiese metode onder die loep geneem kan word, is dit 

noodsaaklik om melding daarvan te maak dat daar meesal in die literatuur 

na hierdie metode as 'n benadering verwys word. Dit word nogtans hier 

as 'n metode tipeer, aangesien hier ook sprake van 'n werkswyse is, wat 

dui op 'n metode. 

Greyling en Joubert (1989:70) beskryf die eklektiese metode bloot as die 

kombinasie van verskeie leesonderrigmetodes. Hiermee word daar 

gepoog om voorsiening te maak vir die leerwyses en bekwaamheid van 

elke individuele leerder. Lees- en skryfonderrig begin reeds by die 

aanvangsonderrigprogram oftewel die voorbereidende program waar taal

en luistervaardighede ingeskerp word (Lancaster 1987:86). Terloopse 

leesmateriaal in die vorm van name van leerders, byskrifte by prente, 

nuusgebeure wat die opvoeder neerskryf en dan saam met die leerders 

lees, ensovoorts word in die klaskamer uitgestal. Wanneer daar met 

formele leeswerk begin word, word hoofsaaklik die gekombineerde 

leesmetode (kyk par. 2.5.2.1 d) gebruik. 'n Versameling addisionele 

leesstof en storieboeke word in die klas opgebou sodat die leerder wat self 

wil lees 'n selfstandige keuse kan maak. Die klasleesboek dien dan net as 

basis van klassikale leesonderrig. 

Die eklektiese metode probeer voors1ernng maak vir elke individuele 

leerder (Greyling & Joubert 1989:70). Die metode maak ook voorsiening 

vir individuele en groeponderrig van lees en skryf. Aangesien die leerder 

selfstandige keuses in verband met leesstof kan maak, word 'n liefde vir 

lees en 'n waardering vir boeke van jongs af aangekweek (Lancaster 

1987:87). Die sukses van die eklektiese metode hang egter af van die 

toegewydheid en belangstelling van die opvoeder. Hierdie toegewydheid 

en belangstelling van die opvoeder is van kardinale belang vir die 
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suksesvolle onderrig van aanvangslees- en skryf met behulp van die 

taalbelewingsmetode. 

f) Taalbelewingsmetode 

Voordat die taalbelewingsmetode onder die loep geneem kan word, is dit 

noodsaaklik om melding daarvan te maak dat daar ook meesal in die 

literatuur na hierdie metode as 'n benadering verwys word. Dit word 

nogtans hier as 'n metode tipeer, aangesien hier ook sprake van 'n 

werkswyse is, wat dui op 'n metode. 

Greyling en Joubert (1989:73) noem dat hierdie metode reeds in 1970 

gebruik is. Hierdie metode steun op die leerder se belewenisse. Hiermee 

word daar gepoog om dit wat die kind se om te sit in taal wat hy kan sien, 

dit wil se taal in geskrewe vorm. Die metode is derhalwe op die natuurlike 

ontwikkeling van die kind ten opsigte van leer lees en skryf geskoei. 

Aanvanklik word byskrifte deur die opvoeder by die leerders se tekeninge 

geskryf en word die leerders aangemoedig om te "lees" wat daar geskryf 

staan (Lancaster 1989:83). Die belewinge van die leerder, wat hy aan die 

opvoeder oordra, word deur die opvoeder neergeskryf terwyl die leerder 

toekyk (Greyling & Joubert 1989:71). Die leerder kry daarna geleentheid 

om die woorde hardop te "lees". Sodoende word elke leerder gemotiveer 

om sy eie woorde ook op skrif te sien. Die teks wat so deur mondelinge 

kommunikasie opgebou word, word dan ook in afgerolde vorm aan die 

leerders verskaf. Met verloop van tyd word die opvoeder se sinne dan 

gekopieer en begin die leerders om hulle eie sinne te skryf. 

Met behulp van die taalbelewingsmetode ervaar die leerder aanvangslees

en skryf as sinvol, word hy gemotiveer om te lees en te skryf, bou hy al 

spelend-lerend 'n sigwoordeskat op en verbeter sy leesbegrip asook 
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selfvertroue. Lancaster (1989:84) is van mening dat hierdie metode met 

vrymoedigheid aanbeveel kan word as aanvullend tot enige ander metode, 

maar dat dit slegs deur enkele baie ervare opvoeders in die 

aanvangsklasse met sukses as enigste metode toegepas sal kan word. 

Om hierdie metode suksesvol aan te wend is buigsaamheid in 

klaskamerorganisasie, erkenning van individuele verskille in 

taalontwikkeling, individuele verslaghouding en vaardigheid in assessering 

'n noodsaaklikheid (Greyling & Joubert 1989:72). 

Effektiewe aanvangslees- en skryfonderrig is baie belangrik, aangesien dit 

die grondslag vorm vir alle verdere lees en skryf. Die onderrigmetode wat 

die opvoeder kies, moet daarom geskik wees vir die leerders voor horn. 

Die opvoeder moet 'n onderrigmetode kies wat by die vermoens en 

agtergrond van die leerders in sy klas aanpas. Slegs dan sal lees- en 

skryfonderrig effektief onderrig kan word. 

2.6 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is daar ondersoek ingestel na enkele teoretiese 

perspektiewe wat die aanvangsonderrig van lees en skryf voorafgaan en 

stuur. Daar is aangetoon dat die leerder reeds by geboorte oor potensiele 

moontlikhede beskik wat horn in staat stel om taal en meer spesifiek lees

en skryfvaardighede, te verwerf. Hierdie lees- en skryfvaardighede stel die 

leerder weer in staat om skolasties te vorder en om as beroepsmens 

sukses te ervaar. 

Daar is aangetoon dat daar vir lees en skryf 'n stelsel van geskrewe 

simbole nodig is. Die ontwikkeling van so 'n stelsel in tydsperspektief is in 

paragraaf 2.4 breedvoerig bespreek. Vir die mens van ± 2 miljoen jaar 

gelede, was die mondelinge oordrag (kyk par. 2.4.1.1) van kennis 

genoegsaam, maar daar het geleidelik 'n behoefte ontstaan om kennis en 
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tradisies beter te bewaar. Dit het tot gevolg gehad dat inligting visueel met 

behulp van eerstens geheue-simbole (kyk par. 2.4.1.2 a) en tweedens 

simboliese voorstellings (kyk par. 2.4.1.2 b) voorgestel is. Hierdie visuele 

voorstellings was egter nie selfverduidelikend van aard nie. Die mens het 

gestreef na 'n stelsel waarmee inligting, wat selfverduidelikend van aard 

was, opgeteken kon word. Daarom het die mens begin om inligting met 

behulp van voorstellings in beeld voor te stel. Daar is ook reeds genoem 

dat beeldskrif (kyk par. 2.4.1.3) met tyd ook veranderinge ondergaan het. 

Met behulp van piktografie (kyk par. 2.4.1.3 a) kon slegs konkrete dinge 

voorgestel word, terwyl die mens met behulp van ideografie (kyk par. 

2.4.1.3 b) ook abstrakte idees visueel kon voorstel. Die ontwikkeling van 

fonografie (kyk par. 2.4.1.3 c) het daartoe aanleiding gegee dat die 

klankwaarde van woorde visueel uitgebeeld kon word. Piktografie, 

ideografie en fonografie is deur die Sumeriers (kyk par. 2.4.1.3 d) en 

Egiptenare (kyk par. 2.4.1.3 e) gekombineer. Hulle het daarin geslaag om 

klanke met skryftekens uit te beeld, met onderskeidelik wigskif en 

hierogliewe. Die wigskrif en hierogliewe is deur die Fenisiers oorgeneem 

en verder ontwikkel (kyk par. 2.4.1.4 a). Die antieke Grieke het die 

Fenisiese alfabet oorgeneem en aangepas (kyk par. 2.4.1.4 b ), terwyl die 

antieke Romeine verantwoordelik was vir die ontstaan van 'n volledige 

fonetiese alfabet (kyk par. 2.4.1.4 c) wat na vele lande versprei het. 

Samelewingsveranderinge het tot die ontstaan en verspreiding van 'n 

fonetiese alfabet (kyk par. 2.4) bygedra. Lees- en skryfonderrig het 

gevolglik belangrik geword. Enkele onderrigmetodes wat vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf aangewend word, is in oenskou 

geneem. 

Vir die leerder wat sy potensiele vermoens optimaal wil verwerklik, is dit 

noodsaaklik om te leer lees en skryf. Die keuse van die onderrigmetode 

wat vir lees- en skryfonderrig aangewend word, is daarom van wesenlike 
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belang. Die werkswyse en die voor- en nadele van die alfabetmetode (kyk 

par. 2.5.2.1 a), klankmetode (kyk par. 2.5.2.1 b ), globale metode (kyk par. 

2.5.2.1 c), gekombineerde metode (kyk par. 2.5.2.1 d), eklektiese metode 

(kyk par. 2.5.2.1 e) en taalbelewingsmetode (kyk par. 2.5.2.1 f) is bespreek 

om te bepaal watter metode effektiewe lees- en skryfonderrig sal 

bewerkstellig. 

In die volgende hoofstuk word ondersoek ingestel na die wordingsgang van 

aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele opvoedingspraktyke van 

die Sumeriese, antieke Griekse en Romeinse beskawings. 



3 

Die wordingsgang en 
funksionaliteit van die aanvangs
onderrig van lees en skryf binne 
die Sumeriese, antieke Griekse en 
Romeinse opvoedingspraktyke 

"To understand the medieval and the modern school, we must know 

what the Greek and Roman schools, from which they were descended, 

were like" (Leach 1916: 13). 
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3.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die opvoedingspraktyke van die Sumeriese, die antieke 

Griekse en Romeinse beskawings aan die orde gestel, aangesien lees- en 

skryfonderrig in voorgenoemde beskawings ontstaan het. Hierdie beskawings 

was reeds in die antieke tyd (± 3000 v.C. - ± 146 v.C.) aktief besig met vrae oor 

die onderrig van hul kinders (Venter 1963:3). Dit is van wesenlike belang om 

ondersoek in te stel na die ontwikkeling en funksionaliteit van lees- en 

skryfonderrig in die onderskeie opvoedingspraktyke, aangesien dit later na die 

Westerse wereld, onder meer na Nederland en Engeland, versprei het. Op die 

manier het die opvoedingspraktyke van die Sumeriese, antieke Griekse en 

Romeinse beskawings 'n indirekte invloed gehad op die verbesondering van die 

opvoedingspraktyk in Suid-Afrika, aangesien Nederland en Engeland die 

opvoedingspraktyk in Suid-Afrika direk be'invloed het. 

Die wordingsgang van die Sumeriese, antieke Griekse en Romeinse 

opvoedingspraktyke sal konsekwent onder bepaalde opskrifte behandel word, 

om sodoende aan die navorsing struktuur te verleen. Dit mag voorkom of feite 

herhaal word, maardit kan toegeskryfword aan die feit dat beskawings mekaar 

wedersyds be'invloed het. 

3.2 DIE SUMERleRS 

Die Sumeriars was reeds in die derde eeu voor Christus in die suidelike deel van 

die Mesopotamia-vallei gevestig (Donoughue s.a.:s.n.). Sumeria het in die 

tydperk voor die derde eeu voor Christus as Babilonia bekend gestaan (King 

1923:6). Die gebied wat deur die Sumeriars bewoon is, kom ooreen met die 

gebied wat vandag as lrak bekend staan. 
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Die land van die Sumeriars was verdeel in 'n aantal stadstate wat in die tweede 

helfte van die vierde eeu voor Christus uit omliggende dorpe en stede ontwikkel 

het (Kramer 1963:73). In elke stadstaat was daar onder meer ambagsmanne, 

priesters, boere en handelaars (Crawford 1991 :21 ). In elkeen van hierdie 

beroepe het 'n behoefte ontstaan om transaksies, waartydens daar gekoop en 

verkoop is, op te teken. Vandaar die ontwikkeling van die Sumeriese wigskrif 

(kyk par. 2.4.1.3 d) en die behoefte aan die onderrig daarvan. 

3.2.1 Die wordingsgang van aanvangslees- en skryfonderrig binne die antieke 

Sumeriese opvoedingspraktyk 

Die behoefte wat by die Sumeriars ontstaan het om ekonomiese en 

handelsaangeleenthede op te teken, het gelei tot die ontstaan van die eerste 

Sumeriese skryfskole. Teen die middel van die derde eeu voor Christus was 

daar reeds 'n aantal skryfskole in Sumeria waar formele skryfonderrig gegee is 

(Kramer 1958:35). Die oorkoepelende doel van onderrig in die skryfskole het die 

aard en wyse waarop onderrig is, be"invloed. 

Daar sal vervolgens eers ondersoek ingestel word na die doe/ van die 

opvoeding, belanghebbendes by en beheeroor die opvoeding, wie betrek is by 

die opvoeding, die leerinhoud, die onderrigtaa/ en die lees- en 

skryfonderrigmetode in skryfskole, ten einde 'n duidelike beeld van die 

funksionaliteit van aanvangslees- en skryfonderrig in Sumeria te verkry. 

3.2.1.1 Die doe/ van die opvoeding 

Oorspronklik was die oorkoepelende doelstelling van die Sumeriese skryfskool 

professionee/ van aard (Kramer 1958:36). Dit het beteken dat die leerder 

voorberei is vir 'n spesifieke beroep in die tempel of in die paleis. Later het dit 

nodig geword om handels- en landboukundige aangeleenthede soos salarisse, 
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grondtransaksies en verkope op te teken. Dit het meegebring dat skryfopleiding 

in die Sumeriese taal mettertyd die besondere doel van opvoeding in die 

antieke Sumeriese beskawing geword het. Die leerders is reeds in die derde 

millennium voor Christus formeel in Sumeriese skryfskole onderrig om woorde 

of lettergrepe skriftelik voor te stel (Kramer 1963:229). Later het die Sumeriese 

skryfskool ook die sentrum van kultuurvorming, onderrig en "creative writing" 

geword (Kramer 1963:231 ). 

3.2.1.2 Belanghebbendes by die opvoeding 

Die hoof van die skryfskool het bekend gestaan as die ummia oftewel die 

professor of "school-father". Die assistant professor of "big brother" was 

verantwoordelik vir die voorbereiding van kleitablette, wat die leerder moes 

memoriseer en kopieer. Die assistant professor moes daarna die leerder se 

kopie bestudeer en na die voordrag van die leerder se gememoriseerde werk 

luister. Die leerders het bekend gestaan as school-sons (Kramer 1963:232). 

Daar kan beweer word dat die tempel en paleis waar hierdie seuns uiteindelik 

administratiewe pligte sou verrig, indirekte belang in die skryfskoolpraktyk 

gehad het. 

3.2.1.3 Beheer oor die opvoeding 

Die Sumeriese skryfskool het aanvanklik begin as toevoegsel tot die tempel, 

maar is beheer deur sowel die tempel (kerk) en die paleis (staat), aangesien 

die leerders in hierdie skole opgelei is om uiteindelik sowel in die paleis as die 

tempel hul administratiewe pligte te vervul. 
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3.2.1.4 Wie is betrek by die opvoeding? 

Onderrig was in hierdie antieke tydperk nie universeel of verpligtend van aard 

nie. Daar word in geeneen van die kleitablette wat opgegrawe is melding 

gemaak van enige vrou wat deel van die Sumeriese skryfskool was nie (Kramer 

1958:37). Daar kan aangeneem word dat slegs seuns die skryfskool besoek 

het. Die meeste van die leerders wat die skryfskool besoek het, was lede van 

welgestelde families, aangesien die arm burgers skryfonderrig nie kon bekostig 

nie (Kramer 1958:37). 

3.2.1.5 Die leerinhoud 

Uit geskrewe produkte wat deur argeoloe opgegrawe is, kan afgelei word dat 

die skoolkurrikulum van die Sumeriese skryfskool tweeledig was. Die 

leerinhoud het bestaan uit twee primere gedeeltes (Kramer 1958:38). Die 

eerste gedeelte kan beskryf word as "semi-wetenskaplik of vakkundig" van 

aard, terwyl die tweede gedeelte "letterkundig en kreatief' van aard was. 

Ten eerste was dit die leerder se taak om die Sumeriese skryfsimbole te 

memoriseer (Kramer 1963:235). Die onderwysers, te wete die professore en 

assistent professore, het begin om die Sumeriese taal in groepe woorde en 

frases wat verwant aan mekaar was te verdeel. Onder meer het daar 

naamlyste van borne, diere, lande, stede, dorpe, stene en minerale wat 

geklassifiseer kan word as byvoorbeeld botaniese, dierkundige en geografiese 

naamlyste, verskyn. Reeds in die derde eeu voor Christus was daar sprake 

van "handboeke" wat universeel gebruik is in Sumeriese skryfskole (Kramer 

1958:38). Hierdie leerinhoude is gememoriseer. 



Hoofstuk 3 Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en skryf 70 
binne die Sumeriese, antieke Griekse en Romeinse opvoedingspraktyke 

3.2.1.6 Die onderrigtaa/ 

Die Sumeriers het daarin geslaag om hul spreektaal, Sumeries (woorde en 

lettergrepe) in geskrewe taalsimbole, naamlik wigskrif vas te le (kyk par. 

2.4.1.3 d) (Kramer 1958:35). Hierdie wigskrif is in die Sumeriese skryfskool 

onderrig, daarom kan afgelei word dat die onderrigtaal Sumeries was. 

3.2.1. 7 Lees- en skryfonderrigmetode 

Daar is nie baie inligting beskikbaar oor die onderrigmetodes wat vir 

aanvangslees- en skryf in die skryfskole gevolg is nie. Die inligting wat wel 

beskikbaar is, is verkry uit 'n dokument wat deur 'n onbekende onderwyser 

geskryf is en wat dateer uit die tweede eeu voor Christus (Kramer 1958:42). 

Alhoewel die Sumeriese skool bekend gestaan het as 'n skryfskool, toon die 

literatuur dat inligting op geskrewe kleitablette ook gememoriseer en voorgedra 

is. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die memorisering en voordrag 

deur lees voorafgegaan is. Dit sou moontlik wees om te beweer dat daar 

benewens skryfonderrig ook 'n mate van leesonderrig in die skryfskole moes 

plaasgevind het. 

Lees- en skryfonderrig het 'n aanvang geneem met die memorisering en 

inoefening van 'n lys van ongeveer 900 skryftekens. Hierdie skryftekens het 

woorde en/of lettergrepe wat in die spreektaal, naamlik Sumeries, voorgekom 

het, voorgestel (Huismans 1982: 169). Hierdie leerinhoud is opgevolg met die 

memorisering van lyste geskrewe woorde wat deur twee of meer skryftekens 

voorgestel is. Daarna het die bestudering van saamgestelde woorde en frases 

wat volgens betekenis gerangskik was, gevolg. Kramer (1963:235) is van 

mening dat die assistent professor die leerders voorsien het van 'n voorbereide 

kleitablet met kort sinne, fabels, model-kontrakte of spreekwoorde daarop, wat 
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die leerder moes kopieer en memoriseer. Herhaling en memorisering het 'n 

groat rol in die bemeestering van aanvangslees- en skryfvaardighede gespeel. 

Die Sumeriers se bydrae tot die ontwikkeling van formele opvoedingspraktyke 

in die antieke wereld is van wesenlike belang. Nie alleen het die Sumeriers se 

wigskrif tot die ontstaan van die eerste stelsel van geskrewe taalsimbole gelei 

nie (kyk par. 2.4.1.3 d), maar die ontstaan van 'n formele skoolstelsel kan ook 

na Sumerie teruggevoer word. 

Samelewingsveranderinge het daartoe bygedra dat die Fenisiese alfabet, wat 

uit die wigskrif van die Sumeriers ontwikkel het (kyk par. 2.4.1.4 a), later deur 

die antieke Grieke en Romeine by hul eie spreektaal aangepas is en dit het 

aanvangslees- en skryfonderrig genoodsaak. 

3.3 DIE GRIEKE 

Die antieke Grieke (± 1000 v.C. - ± 338 v.C) het ook as die "Hellenes" bekend 

gestaan. Die gebied wat deur hulle bewoon is, was bergagtig en het 'n smal 

kusstrook teen die Middellandse See ingesluit (Cubberley 1920: 16; Thorndike 

1927:102, 103). 

Die berge en see het die gebied in klein eilandjies, valleie, vlaktes en 

skiereilande verdeel. Hierdie onderverdeling het daartoe gelei dat die 

bewoners van die afsonderlike gebiede in afsondering van mekaar geleef het 

en dat daar talle onafhanklike stadstate ontstaan het (Thorndike 1927:103). 

Twee van hierdie stadstate, naamlik Sparta en Athene word weens hul 

blywende invloed op die formele opvoedingspraktyk van die antieke Grieke vir 

verdere bespreking uitgesonder. 

Omdat die gebied wat die antieke Grieke bewoon het nie baie vrugbaar was 
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nie, het die antieke Grieke na verafgelee gebiede geseil om die nodige 

gebruiksartikels te bekom en om afsetgebiede vir hul selfvervaardigde goedere 

te vind (Thorndike 1927:104). So het die antieke Griekse invloed oor bykans 

die hele Mediterreense en Swart See-valleie versprei. 

3.3.1 Die wordingsgang van aanvangslees- en skryfonderrig binne die antieke 

Griekse opvoedingspraktyk 

Die antieke Griekse opvoedingspraktyk sal na aanleiding van die volgende 

tydperkindeling bespreek word: 

• Die Homeriese opvoeding (± 2000 v.C. - ± 776 v.C.) wat hoofsaaklik 

informeel en prakties binne gesinsverbvand was en die Spartaanse 

opvoeding (± 776 v.C. - ± 338 v.C.). 

• Die ou Atheense opvoeding (± 776 v.C. - ± 449 v.C.) wat meer op die 

formele onderrig van die leerder in sogenaamde skole gerig was (Monroe 

1970:62,97). 

• Die nuwe Atheense opvoedingspraktyk (± 479 v.C. - ± 338 v.C.) wat 

hoofsaaklik op die intellektuele vorming van die leerder binne 'n formele 

opvoedingspraktyk gerig was (Marrou 1956:41 ). 

Bovermelde tydperke sal in die paragrawe wat volg breedvoerig bespreek 

word. 

3.3.1.1 Die Homeriese opvoeding (± 2000 v.C. - ± 776 v.C.) 

Opvoeding in die Homeriese tydperk het essensieel bestaan uit informele 

onderrig in die ouerhuis, in die raadsaal en in die militere kamp (Monroe 
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1970:62). Daar was nie sprake van onderrig van 'n literere aard nie. Die 

enigste onderrigmiddel was die Homeriese gedigte wat mondeling van geslag 

tot geslag oorgedra en gememoriseer is. Hierdie gedigte het as rigtingwysers 

van die ideale lewenswyse gedien. Die gedigte het as rigtingwysers gedien 

van lewensvaardighede (onder meer jag, kosmaak, gevegskuns) en 

karaktereienskappe (onder meer pligsgetrouheid, eerbiedigheid, selfrespek en 

wetsgehoorsaamheid) wat van 'n goeie landsburger verwag is (Venter 1963:3; 

Monroe 1970:63,65). 

Die afleiding kan dus gemaak word dat lees- en skryfonderrig uiteraard ook nie 

ter sprake was nie. 

3.3.1.2 Die Spartaanse opvoeding (± 776 v.C. - ± 338 v.C.) 

Die Spartane het hulle in 'n vrugbare vallei gevestig wat deur heuwels, berge 

en die see omring was. Hierdie geografiese omstandighede waarin die 

Spartane hulle bevind het, het gelei tot die ontstaan van 'n geslote totalitere 

gemeenskap ('n stadstaat), waarin die onderrig van die kinders hoofsaaklik op 

die opleiding van lojale en diensbare staatsburgers gerig was (Cubberley 

1920:22). Ter voorbereiding vir hierdie taak moes die skole (barak- of militere 

skole) meehelp. Die klem het gevolglik verskuif vanaf 'n informele na 'n 

formele opvoedingspraktyk (Kruger 1984:56). 

a) Die doe/ van die opvoeding 

Die Spartaanse opvoedingsdoel was ondergeskik aan die staatsideaal, naamlik 

die opleiding van 'n soldatemag. Ten eerste moes die leerderopgelei word vir 

diens aan die staat in oorlogstye en ten tweede moes die leerder tot absolute 

gehoorsaamheid aan die staat opgevoed word (Coetzee 1958:42; Wheelock 
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1974:4; Dobson 1963:25). Die opvoeding was dus hoofsaaklik gerig op 

oorlogsfiksheid en karaktervorming (Barclay 1961 :69). 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Tot en met sewejarige ouderdom is die seuns en dogters tuis deur hul ouers 

opgevoed. Hierdie opvoeding was hoofsaaklik gerig op die morele en 

liggaamlike ontwikkeling van die kind, aangesien die seun tot 'n 

wetsgehoorsame en gesonde burger en die dogter tot toekomstige moeder en 

vrou van die staatsburger opgelei moes word (Monroe 1970:82; Kruger 

1984:56). Die kind moes leer deur deelname aan aktiwiteite en deur die 

nabootsing van sy ouers. Na sewe jaar is die seuns van hul ouerhuise af 

weggeneem om in staatsbarakke militere, fisieke, sosiale en militere opleiding 

te ontvang (Perrin 1959:257). Die ouers en die staat was dus beide 

belanghebbendes in die opvoeding van die Spartaanse kind. 

c) Beheer oor die opvoeding 

Die Spartaanse opvoeding was onder die staat se toesig (Marrou 1956:19; 

Venter 1963:4; Prins 1963:13). In sy werk Lives noem Plutarchus dat die 

opvoeding wat die kind in sy ouerhuis ontvang het ook gerig is deur die staat, 

aangesien die kind tot gehoorsaamheid aan die staat opgevoed is (Perrin 

1959:257). 

Die Spartaanse staat is beheer deur 'n aristokratiese senaat en 'n 

demokratiese vergadering, wat uit vryburgers saamgestel is (Monroe 1970:7 4 ). 

Hierdie staatstrukture het 'n algemene superintendent van onderwys, die 

paedonomus, en assistente aangestel wat vir die versorging en opleiding van 
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seuns in die staatsbeheerde staatsbarakke verantwoordelik was. 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Volgens Plutarchus (Perrin 1959:255) het die "oudstes" van die staat met die 

geboorte van elke baba besluit of hy deur die staat aanvaar is al dan nie. 

Babas met gebreke is buite gelaat om te sterf of om as slawe deur ander 

grootgemaak te word. Slegs welgeskape babas is deur die staat en die 

gemeenskap aanvaar (Marrou 1956:19). 

Die ouers van welgeskape seuns en dogters het tot op sewejarige ouderdom 

lewensvaardighede en morele waardes aan hulle kinders oorgedra. Slegs 

seuns is vanaf hul sewende lewensjaar af deur die staat in die sosiale, fisieke 

en militere kunste, en wel in staatsbeheerde staatsbarakke onderrig (Venter 

1963:4). Die dogters moes tuis vaardighede soos kosmaak, sing, dans en 

musiek bemeester, wat nodig was om van hulle goeie vroue en moeders te 

maak (Marrou 1956:20). 

e) Die /eerinhoud 

In Sparta is daar min sprake van die intellektuele opvoeding van die leerder 

(Smith 1969: 131 ). Plutarch us beweer in sy werk Lives dat elementere lees- en 

skryfonderrig (net genoeg om aan die Spartaanse doel te beantwoord) wel in 

Sparta gegee is, maar dat die leerinhoud hoofsaaklik gemik was op die fisieke 

en morele ontwikkeling van die leerder (Perrin 1959:257). Daarbenewens 

moes dogters tuis leer om te sing, dans en musiek maak asook om 'n 

huishouding te organiseer (Marrou 1956:20), terwyl seuns in die staatsbarakke 

opleiding in fisieke, militere en sosiale kunste ontvang het, wat volgens 

Plutarchus gemik was op die liggaamlike gehardheid van die seun (Perrin 

1959:257-259). 
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f) Die onderrigtaa/ 

Aangesien Sparta 'n antieke Griekse stadstaat was, kan aanvaar word dat 

onderrig in die spreektaal, naamlik Grieks geskied het. 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Soos hierbo (kyk par. 3.3.1.2 e) opgemerk is, is min aandag aan aanvangslees

en skryfonderrig gegee (Monroe 1939: 11 ). Sommige bronne (Perrin 1959:257; 

Dobson 1963:17; Barclay 1961 :69; Smith 1969:132) beweer dat daar wel 

elementere aanvangslees- en skryfonderrig in Spartaanse skole gegee is, 

terwyl Cubberley (1920:8) nie hiermee saamstem nie. Hy is van mening dat 'n 

Spartaanse seun nie geleer het om te lees en skryf nie. Geen definitiewe 

bewyse kon gevind word dat daar wel aandag aan aanvangslees- en 

skryfonderrig bestee is nie. 

Athene, wat net soos Sparta as 'n Griekse stadstaat funksioneer het, het 'n 

belangrike rol gespeel in die wording van aanvangslees- en skryfonderrig binne 

die antieke Griekse opvoedingspraktyk. 

3.3.1.3 Die ou Atheense opvoeding (± 776 v.C. - ± 449 v.C.) 

Athene was 'n stadstaat op 'n heuwel, wat nie ver van die see gelee was nie 

(Logue 1970:10). Die geografiese ligging van Athene het horn beveilig teen 

verrassingsaanvalle van buite deur ander stadstate, maar aangesien Athene 

nie ver van die see was nie, was dit vir veral handelsreisigers wat met skepe 

daar verbygevaar het, toeganklik. Die opvoedingspraktyk van Athene het min 

met die opvoedingspraktyk in Sparta in gemeen gehad, soos uit onderstaande 

bespreking sal blyk. 
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a) Die doe/ van die opvoeding 

Waar die Spartaanse opvoeding monopolisties gerig was op staatsburgerskap, 

het die klem in Athene na 'n meer gedifferensieerde opvoedingspraktyk 

verskuif. Alhoewel die Atheense kind ook opgevoed is tot staatsburgerskap, 

was die oorkoepelende doel van die opvoeding in Athene gerig op 

persoonsontwikkeling of karaktervorming (Dobson 1963:25). Plato noem in sy 

werk The Republic dat opvoeding in Athene hoofsaaklik beskryf kon word as 

morele opvoeding (Bosanquet 1900:1, 11 ). Die kind is beskou as 'n individu 

wat opgevoed moes word sodat hy in harmonie met homself en met die 

gemeenskap van die stadstaat kon lewe (Monroe 1970:97). Die strewe na 

harmonie tussen liggaam, gees en rede was die einddoel van die opvoeding. 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Volgens Plato (Bosanquet 1900: 1) is die welgeskape seuns en dogters tot op 

sewejarige ouderdom tuis deur hul ouers of deur verpleegsters of slawe 

opgevoed. Op sewejarige ouderdom het die seuns van veral welgestelde 

families se formele skoolopvoeding begin (Bosanquet 1900:4 ). Quintilianus 

noem in sy werk lnstitutio Oratoria dat die seun dan in die hande van 'n 

pedagogus1 geplaas is, wat vir sy versorging en morele opvoeding 

verantwoordelik was (Wheelock 1974:4). Die seun kon twee tipes skole 

besoek, naamlik die gimnastiekskool (palaestra) en die musiekskool 

(disdaskaleion). Hierdie skole is deur private skoolmeesters2 onderhou. 

Die ouers, verpleegsters, slawe, pedagogue en skoo/meesters het belang 

gehad by die opvoeding van die leerder, terwyl die staat slegs in 'n 

toesighoudende hoedanigheid opgetree het (Bosanquet 1900: 1 ). 

1 'n Pedagogus was 'n slaaf of huiskneg wat die leerder oral moes vergesel (Wheelock 1974:4). 
2 Skoolmeesters was volwasse opvoeders wat hul met die onderrig van leerders in die skool bemoei 

het (Bonsanquet 1900: 1 ). 
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c) Beheer oor die opvoedingspraktyk 

Die aanvanklike opvoeding van jong seuns en dogters (tot op sewejarige 

ouderdom) was die verantwoordelikheid van die ouers of slawe en 

verpleegsters, wat deur die ouers gehuur is (Bosanquet 1900: 1 ). Dit het binne 

gesinsverband plaasgevind. 

Die skole waar formele opvoeding en lees- en skryfonderrig plaasgevind het, 

was onder privaatbeheer, aangesien die staat net vir die militere opleiding van 

sestien- tot twintigjarige seuns verantwoordelik was (Monroe 1970:81; 

Wheelock 1974:4). Die skoolmeester het onder toesig van die staat 

verantwoordlikheid aanvaar vir die organisasie van liggaamlike en 

musiekopvoeding van jong seuns. Die staat het dus teenoor die skool slegs in 

toesighoudende hoedanigheid opgetree. 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Welgeskape seuns en dogters is betrek by die opvoeding wat tuis gegee is, 

terwyl net seuns op sewejarige ouderdom deur 'n pedagogus na die 

gimnastiek- en musiekskool vergesel is. Skoolonderrig was tot diep in die 

vyfde eeu voor Christus hoofsaaklik gerig op die seuns van welgestelde ouers 

(Marrou 1956:38; Beck 1964:80). 

Griekse vroue in Athene is as ondergeskikte staatsburgers beskou, daarom is 

daar nie vir die formele skoolopvoeding van dogters voorsiening gemaak nie 

nie (Barclay 1961 :91 ). Plato noem in sy werk The Republic dat dogters tu is 

onderrig is in die basiese beginsels van lees en skryf, sodat hulle die 

huishouding effektief kon bestuur (Bosanquet 1900: 11 ). 
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e) Die leerinhoud 

In die gimnastiekskool is liggaamlike opvoeding gegee sodat die leerder kon 

leer om verdraagsaam, lojaal, onselfsugtig en dapper te wees (Monroe 

1970:97), terwyl die musiekskool verantwoordelik was vir sang-, musiek- en 

dansopvoeding en vir eenvoudige literere onderrig van lees, skryf en reken 

(Kruger 1984:58). As geheel was die leerinhoud gerig op die vorming van 

bepaalde volwassenheidseienskappe wat 'n goeie staatsburger tot gevolg sou 

he. 

f) Die onderrigtaa/ 

Opvoeding is in die spreektaal, naamlik Grieks gegee. Soos reeds genoem in 

hoofstuk 2 (kyk par. 2.4.1.4 b), het die Griekse alfabet reeds in die twaalfde eeu 

voor Christus sy ontstaan gehad. Die alfabet is aangewend in die onderrig van 

aanvangslees- en skryf. 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Lees- en skryfonderrig het daarop neergekom dat die leerders in die basiese 

tegnieke van lees en skryf onderrig is sodat hulle die Homeriese gedigte en die 

staatswette kon memoriseer en voordra (Smith 1969:133). 

Die lettername van die Griekse alfabet is aangeleer met behulp van die 

a/fabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a). Dit wil se, die lettername is eers aangeleer, 

sodat dit herken kon word wanneer woorde gespel of geskryf moes word 

(Monroe 1922:49; Bosanquet 1900:5). 

Al is hier nog net sprake van basiese onderrig in aanvangslees en -skryf en al 

word daar nog baie klem op memorisering gele, sou hierdie klein begin 'n groot 
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invloed op die ontwikkeling van aanvangslees- en skryfonderrig in die nuwe 

Atheense opvoeding he. 

3.3.1.4 Die nuwe Atheense opvoeding 

Teen die einde van die sesde eeu voor Christus is die aristokratiese regering 

van die antieke Griekse beskawing vervang deur 'n regering wat 'n 

demokratiese ideaal nagestreef het (Monroe 1970: 104 ). Onder die 

demokratiese regering het die politieke mag, materiele voorspoed en kultuur 

van die antieke Grieke vinnig gegroei. Hierdie samelewingsverandering het 

bygedra tot veranderende lewenswyses, ideale en verwagtinge. In 479 n.C. 

het die Grieke in die Persiese oorlog daarin geslaag om die Perse te verslaan 

en om hulle deel te maak van die antieke Griekse beskawing. 

Handelaars, reisigers en 'n nuwe klas opvoeders, die Sofiste3 het na Athene 

gestroom. Athene het hoofsaaklik in 'n handels- en nywerheidsentrum 

ontwikkel wat 'n belangrike rol in die antieke Griekse beskawing gespeel het 

(Monroe 1970:105). Politieke, sosiale en ekonomiese vooruitgang in Athene 

het meegebring dat daar ook vooruitgang op die gebied van die opvoeding 

moes plaasvind. 

Daar het in Athene 'n behoefte ontstaan aan 'n opvoedingspraktyk wat die 

individu in staat sou stel om sy eie moontlikhede optimaal te verwesenlik 

(Monroe 1970:109). Toegang tot formele opvoedingspraktyke was nie meer 

net tot die welgesteldes (kyk par. 3.3.1.3 d) beperk nie, maar dit was ook vir 

armer staatsburgers se kinders toeganklik. Meer leerders, maar steeds net 

seuns, is betrek by die formele opvoedingspraktyk. lntellektuele en literere 

3 Sofiste was opvoeders (soms nie van Athene nie) wat daarin geglo het dat kennis vir elke individu 
sukses, vooruitgang en rykdom sou verseker (Monroe 1970: 111 ). 
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skoling het die middel geword waardeur vooruitgang en rykdom bekom kon 

word (Marrou 1956:41 ). 

a) Die doe/ van die opvoeding 

Veranderinge in die maatskaplike struktuur (samelewing) van die antieke 

Atheense beskawing op onder meer sosiale, politieke en ekonomiese gebied 

het tot die verandering van die oorkoepelende doel van opvoeding bygedra. 

In die nuwe Atheense opvoedingspraktyk het die klem verskuif vanaf die 

vorming van die goeie staatsburger na die intel/ektue/e vorming van die individu 

sodat hy sy potensiele moontlikhede optimaal kon verwesenlik (Monroe 

1970:109). Hierdie opvoeding het die vooruitgang van die individu, maar ook 

indirek die vooruitgang van die gemeenskap, ten doel gehad. 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Tot op sewejarige ouderdom is die seuns en dogters tuis opgevoed. Tog het 

die ouers nie so 'n groot rol in die opvoeding van hul kinders gespeel nie, 

aangesien die kinders dikwels in die sorg van kinderoppassers en 'n 

pedagogus gelaat is (Marrou 1956:143). Die kinderoppassers was dikwels 

Spartaanse slawe wat vir die fisieke en morale opvoeding van die kinders 

verantwoordelik was. Monroe (1970:82) noem dat Spartaanse vroue bekend 

was vir die sorgsaamheid waarmee hulle die kinders opgevoed het. Die seuns 

is vanaf sewejarige ouderdom af in die sorg van die pedagogus geplaas, wat 

verantwoordelik was vir die seun se versorging en vir sy morale opvoeding. 

Hierdie pedagogus het die seun na die skool vergesel waar hy deur die 

skoolmeester onderrig is. 
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c) Beheer oor die opvoeding 

Seuns en dogters is van geboorte af onder die sorg van hul ouers geplaas. 

Hoewel ouers dikwels hul opvoedingstaak aan kinderoppassers en pedagogue 

oorgelaat het, was hulle steeds vir die opvoeding van hul kinders 

verantwoordelik. 

Formele onderrig was steeds onder privaatbeheer en in die hande van 

skoolmeesters. Die staat het nie die opvoeding direk beheer nie, maar het tog 

'n standaard kurrikulum voorgeskryf, aangesien die formele opvoedingspraktyk 

individue moes voorsien wat 'n bydrae kon lewer tot die vooruitgang van die 

samelewing (Barclay 1961: 112). 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Seuns sowel as dogters is tuis opgevoed, tog is dit net seuns wat vanaf 

sewejarige ouderd?m in die formele opvoedingpraktyk opgeneem is. 

Anders as in die ou Atheense tydperk, waar feitlik net die welgestelde families 

se seuns formeel onderrig is (kyk par. 3.3.1.3 d), was formele opvoeding in die 

nuwe Atheense opvoedingspraktyk binne elke Atheense seun se bereik 

(Marrou 1956:38). Barclay (1961: 105) noem egter dat skoolbywoning steeds 

deur die finansiele posisie van die ouers be"invloed is. 

e) Die leerinhoud 

Dogters is slegs in huishoudelike pligte onderrig, aangesien die doel van hul 

opvoeding was om goeie vroue en moeders te word. Seuns het formele 

skoolopvoeding ontvang. Die gebruik van die musiekskool en gimnastiekskool 

is in die nuwe Atheense tydperk voortgesit. Dit het beteken dat daar in die 



Hoofstuk 3 Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en skryf 83 
binne die Sumeriese, antieke Griekse en Romeinse opvoedingspraktyke 

kurrikulum voorsiening gemaak is vir die leerder se liggaamlike ontwikkeling en 

vir die opvoeding van sang, musiek en dans. Die onderrig van lees- en 

skryfvaardighede wat in die ou Atheense tydperk in die musiekskool gegee is, 

is nou in die grammatikaskool aangebied. Hierdie drie tipes skole, naamlik die 

musiekskool, gimnastiekskool en grammatikaskool, was virdie onderrig van die 

basiese kurrikulum wat deur die staat voorgeskryf is, verantwoordelik (Barclay 

1961: 112). Hierdie drie skole is afwisselend gedurende dieselfde tydperk 

besoek. 

f) Die onderrigtaa/ 

Opvoeding en onderrig is tuis asook in die formele opvoedingspraktyk in die 

spreektaal, naamlik Grieks gegee. 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die alfabetmetode waarna in hoofstuk 2 (kyk par. 2.5.2.1 a) verwys is, is 

aangewend vir lees- en skryfonderrig (Monroe 1922:49). Volgens Marrou 

(1956:150) het leesonderrig met die aanleervan die alfabet begin. Lettername 

is eers gememoriseer waarna eers twee dan drie, vier en vyf letters 

saamgevoeg en gememoriseer is (Dobson 1963:35; Beck 1964: 114 ). Daarna 

is eenlettergrepige woorde, meerlettergrepige woorde, kort sinne en paragrawe 

gelees (Marrou 1956:150-153). 

Skryfonderrig het net soos leesonderrig by die kleiner eenheid begin. Sodra 

die leerder 'n letter kon identifiseer, is hy onderrig om die letter op 'n wastablet 

wat die skoolmeester aan die leerder gegee het, te vorm (Barclay 1961 :116). 

Wanneer die leerder die letter selfstandig kon vorm, is voortgegaan met die 

skryf van lettergrepe, woorde, kort sinne en paragrawe. Later is daar ook 

gedeeltes uit bekende digters se werke gedikteer, wat die leerder dan moes 
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neerskryf (Dobson 1963:35). 

Hierdie formele opvoedingspraktyk wat in die antieke Griekse beskawing 

ontwikkel het, het met verloop van tyd ook na ander beskawings versprei. 

3.4 DIE ROMEINE 

Die eerste Romeine het ongeveer 750 jaar voor Christus in 'n klein stadstaatjie 

op die oewer van die Tiberrivier, met die Etruriars as bu re, gewoon (Huismans 

1982:67; Forman 1977: 10). Die stadstaat Rome is vir bykans een en 'n halwe 

eeu deur konings, wat volgens oorlewering van Etruskiese (soos gebruik deur 

Albertyn 1973:56) afkoms was, regeer. 

Teen 510 v.C. het die Romeinse burgers teen die Etruskiese koning begin 

rebelleer en horn uit Rome verdryf, waarna Rome 'n republiek geword het met 

twee regeringshoofde wat deur 'n volksvergadering verkies is (Buttner 

1980: 1426). Die burgers van hierdie republiek was in twee groepe verdeel, die 

aristokrasie aan die een kant en die plebejers en slawe aan die ander kant. 

Na die uitvaardiging van 'n republiek het die stad vinnig begin groei en het 

handelsbedrywighede toegeneem. Die antieke Romeine het deur handel met 

ander volke in aanraking gekom. Baie van hierdie volke is deur die Romeine 

verower. Teen± 250 v.C. het die antieke Romeine reeds die hele Italia asook 

lande buite Italia ingeneem. So het die Romeinse Ryk tot stand gekom. 

Be"invloeding van ander volke, in besonder die antieke Grieke, het bygedra tot 

die verbesondering van die antieke Romeinse opvoedingpraktyk. 
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3.4.1 Die wordingsgang van aanvangslees- en skryfonderrig binne die antieke 

Romeinse opvoedingspraktyk 

Die antieke Romeinse opvoedingspraktyk val in twee oorkoepelende tydperke 

uiteen, naamlik: 

• Die vroee of suiwer Romeinse tydperk wat strek vanaf ± 750 v.C. - ± 
146 v.C. 

• Die Romeins-Hellenistiese tydperk wat strek vanaf ± 146 v.C. - ± 476 

n.C. (Venter 1963:8), dit wil se die tydperk na die verowering van die 

antieke Grieke in± 146 v.C. 

Bovermelde tydperke sal vervolgens breedvoerig in oenskou geneem word. 

3.4.1.1 Die vroee of suiwer Romeinse opvoeding (± 750 v.C. - ± 146 v.C.) 

Hierdie tydperk in die wordingsgang van die formele opvoedingspraktyk in die 

antieke Romeinse beskawing word gekenmerk deur die praktiese opleiding 

van kinders vir lewenstake wat hul as volwasse staatsburgers moes vervul 

(Monroe 1970:185; Wheelock 1974:9). Opvoeding is essensieel deur die 

huisgesin behartig, ten spyte van die feit dat daar teen die einde van die 

tydperk onder bespreking primere skole oftewel /udi-skole gestig is. 

Aanvangslees- en skryfonderrig is hier onderrig (Monroe 1970: 193). 

Die opvoeding van hul kinders was eie aan die Romeine aangesien die 

opvoeding nie deur ander bevolkingsgroepe of beskawings, soos die Grieke, 

be'invloed is nie. Be'invloeding deur ander volke het eers in die Romeins

Hellenistiese tydperk (± 146 v.C. - ± 476 n.C.) plaasgevind. 
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a) Die doe/ van die opvoeding 

Die oorkoepelende doel van die opvoeding van die tydperk onder bespreking, 

kan beskryfword as opvoeding tot Romeinse burgerskap (Monroe 1939:358). 

Daarom was die opvoeding hoofsaaklik moreel, sosiaal en militer van aard. 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Die huisgesin het 'n wesenlike rol gespeel in die opvoeding wat elke seun en 

dogter ontvang het (Barclay 1961:147; Smith 1969:185). Die moeder was 

verantwoordelik vir die opvoeding van haar kinders tot verantwoordelike, 

morele Romeinse burgers. Die vader was verantwoordelik vir die morele en 

fisieke opvoeding van die seuns (Monroe 1970:185). 

Ludi-skole was teen die einde van die tydperk onder bespreking vir die 

aanvangsonderrig van lees, skryf en reken verantwoordelik (Monroe 1970:193). 

c) Beheeroor die opvoeding 

Die huisgesin het hoofsaaklik die opvoeding van die leerder beheer. Selfs die 

ludi-skole is privaat beheer (Monroe 1970:193). Die staat het horn nie direk 

met die opvoeding van die leerders bemoei nie, maar die ouers vir die 

opvoeding van goeie Romeinse burgers verantwoordelik gehou (Wilkins 

1914:2). 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Welgeskape seuns en dogters wat by geboorte deur die vader aanvaar is, het 

'n morele en praktiese opvoeding by hul ouers ontvang. Sedert 250 v.C. het 
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seuns lees-, skryf- en rekenonderrig in die ludi-skole ontvang (Wilkins 1914:14). 

e) Die /eerinhoud 

Die inhoud van die vroee Romeinse opvoedingspraktyk was prakties van aard. 

Kinders het deur die navolging en nabootsing van hul ouers praktiese 

vaardighede, soos huishouding, gevegskuns en morele waardes, aangeleer 

(Monroe 1970: 185). Lees, skryf en reken is waarskynlik slegs in die ludi-skole 

onderrig (Wilkins 1914: 13). 

f) Die onderrigtaa/ 

Aangesien die onderrig hoofsaaklik in die ouerhuis gegee is, word aangeneem 

dat die onderrigtaal die spreektaal, te wete Latyn was. 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Geen duidelikheid kon verkry word oor spesifieke metodes wat vir 

aanvangslees- en skryfonderrig aangewend is nie. Marrou (1956:250) noem 

dat memorisering 'n belangrike rol in die aanleer van lettername en -vorms van 

die Latynse alfabet gespeel het. 

Teen 146 v.C. het die Romeinse Ryk ook die grondgebied van die antieke 

Grieke ingesluit. Die suiwer Romeinse opvoedingspraktyk is deur hierdie 

inname be'invloed. 
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3.4.1.2 Die Romeins-Hellenistiese tydperk (± 146 v.C. - ± 476 n.C.) 

Die Romeine het die grondgebied van die antieke Grieke in 146 n.C. in besit 

geneem. Dit het meegebring dat die Romeinse denke oor formele opvoeding 

en meer spesifiek aanvangslees- en skryfonderrig deur die antieke Grieke 

be"invloed is (Monroe 1939:306). Griekse slawe is deur die Romeine gebruik 

om hul kinders te leer lees en skryf en om hulle te vergesel na die /udi-skole 

waar leerders formele lees-, skryf- en rekenonderrig ontvang het (Wilkins 

1914:13). 

a) Die doe/ van die opvoeding 

Quintilianus noem in sy werk De lnstitutio Oratoria dat opvoeding in die 

Romeins-Hellenistiese tydperk op die vorming van diensbare, verantwoordelik 

geskoolde staatsburgers gerig was (Wheelock 1974:15). Die intel/ektue/e 

vorming van die staatsburger tree tydens die tydperk onder bespreking na vore 

(Monroe 1970: 185). 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Seuns en dogters is na ludi-skole gestuur om veral aanvangslees- en 

skryfonderrig te ontvang. Die leerders is deur 'n slaaf, soos dit in die Griekse 

beskawing die gebruik was, daarheen vergesel (Wheelock 1974:15). Hierdie 

slawe is comes (companions) genoem (Wilkins 1914:41). Die skoolse 

opvoeders wat die leerders in die ludi-skole onderrig het, het as litteratores of 

writing-masters bekend gestaan (Marrou 1956:265). Daar het ook 'n nuwe klas 

skoolse opvoeders, naamlik die grammatici na vore getree. Quintilianus 

beskryf die grammatici as 'n groep geleerdes wat Grieks in skole onderrig het 

(Wheelock 1974:12). Adellikes se kinders is dikwels tuis deur privaat 

litteratores of geleerde slawe onderrig (Wilkins 1914:42). 



Hoofstuk 3 Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en skryf 89 
binne die Sumeriese, antieke Griekse en Romeinse opvoedingspraktyke 

c) Beheer oor die opvoeding 

Volgens Quintilianus het die ontstaan van intellektuele vorming as doel van die 

opvoeding (kyk par. 3.4.1.2 a) daartoe gelei dat kinders na die ludi-skole 

gestuur is vir aanvangslees- en skryfonderrig (Wheelock 1974:10). Beheer oor 

die /udi-skole is deur die litteratores en grammatici uitgeoefen (Wilkins 

1914:20). Die staat het nie die formele opvoedingspraktyk en spesifiek 

aanvangslees- en skryfonderrig beheer nie. 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Om in die behoefte aan geskoolde staatsburgers te voldoen, is ses- en 

sewejarige seuns en dogters in die aanvangsklasse van die /udi-skole onderrig 

(Marrou 1956:266; Wilkins 1914:14; Smith 1969:189). 

e) Die /eerinhoud 

Die intellektuele vorming van die leerders het hoofsaaklik in die ludi-skole 

plaasgevind. In die aanvangsklasse van die /udi-skole het die leerders onderrig 

in lees, skryf en reken ontvang. Onderrig in Grieks is deur grammatici gegee 

(Marrou 1956:269). 

f) Die onderrigtaal 

Quintilian us het in sy werk De lnstitutio Oratoria aanbeveel dat Grieks en Latyn 

saam onderrig moes word (Wheelock 197 4:32). Hy het twee redes vir sy 

aanbeveling aangevoer. Ten eerste het Grieks as spreektaal 'n groot rol in die 

alledaagse omgang van mense met mekaar gespeel, aangesien daar talle 

geletterde (wat kon lees en skryf) Griekse slawe in diens van veral adellikes 

was wat die Romeinse kinders tuis kon onderrig. Tweedens het Quintilianus 
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aangevoer dat Latyn van Grieks ontleen was (kyk par. 2.4.1.4 c ). Die jong kind 

het van vroeg af reeds kennis gemaak met Grieks en Latyn. Hy het Grieks by 

die comes wat horn oral vergesel het, geleer terwyl Latyn sy moedertaal en 

omgangstaal was. Quintilianus was van mening dat Grieks eerste in die skool 

onderrig moes word, aangesien die comes hoofsaaklik vir die leerders se 

opvoeding verantwoordelik was. Daarna moes onderrig in die leerders se 

spreektaal, te wete Latyn gegee word (Monroe 1939:453). 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

In Quintilianus se De lnstitutio Oratoria is daar 'n duidelike omskrywing van die 

lees- en skryfonderrigmetode gegee (Wheelock 197 4:35). Daar is in die tydperk 

onder bespreking hoofsaaklik van die alfabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) 

gebruik gemaak. 

Aanvangslees- en skryfonderrig het tegelyk plaasgevind. Aanvangslees

onderrig het met die aanleer van die lettername van die Latynse alfabet begin. 

Hierdie lettername is geleer van A tot X (Y en Z is in die Griekse alfabet 

gebruik) en dan weer terug van X tot A (Marrou 1956:269). Wanneer die 

lettername gememoriseer is, is letterpare soos byvoorbeeld AX en BV gevorm 

wat dan in verskillende kombinasies aangeleer is. Klanke is daarna 

saamgevoeg om lettergrepe te vorm. Sodra die leerder hierdie lettergrepe kon 

lees, is tot die lees van eenvoudige woorde, sinne en paragrawe oorgegaan. 

By skryfonderrig is daar gebruik gemaak van twee opeenvolgende fases 

(Marrou 1956:269). Eerstens is lettervorms van lettername aangeleer. Die 

opvoeder het letterlik die leerder se hand geneem om die lettervorms na te trek. 

Sodra die leerder hierdie vaardigheid bemeester het, kon die tweede fase 'n 

aanvang neem. Die lettername is op wastablette uitgegraveer, sodat die 

leerder die buitelyne daarvan met sy stilus kon natrek. Daarna is op 
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dieselfde manier as met leesonderrig te werk gegaan. Die leerder het eers 

lettergrepe, dan eenvoudige woorde, sinne en paragrawe geskryf. 

3.5 SAMEVATTING 

Die antieke Sumeriers, Grieke en Romeine het 'n wesenlike rol in die 

ontwikkeling van aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele 

opvoedingspraktyk oor die wereld heen gespeel. 

Die Sumeriers se bydrae tot die ontwikkeling van 'n formele opvoedingspraktyk 

en spesifiek lees- en skryfonderrig is gesetel in die ontstaan van die eerste 

formele skole, te wete die skryfskole (kyk par. 3.2.1. 7). Herhaling en 

memorisering het 'n belangrike rol in die bemeestering van lees- en 

skryfvaardighede gespeel. Die aanvangsonderrig van lees en skryf is in die 

spreektaal, te wete Sumeries gegee. 

Die antieke Grieke wat via die Fenisiers met die Sumeriese skryfsisteem, 

naamlik wigskrif (kyk par. 2.4.1.4 a, b) in aanraking gekom het, het ook 'n 

belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van 'n formele opvoedingspraktyk, 

maar meer spesifiek in die aanvangsonderrig van lees en skryf. Die klem het in 

die Nuwe Atheense opvoedingspraktyk op die intellektuele vorming van die 

leerders geval, daarom was die aanvangsonderrig van lees en skryf van 

wesenlike belang. Aanvangslees- en skryfonderrig is in Grieks met behulp van 

die alfabetmetode onderrig. 

Die antieke Romeinse invloed strek verder as voorgenoemde eksemplare. Die 

Romeinse denke oor die formele opvoedingspraktyk en spesifiek die 

aanvangsonderrig van lees en skryf, is in wese deur die antieke Grieke 

be'invloed. Onderrig in die Romeinse opvoedingspraktyk was op die onderrig 

van geskoolde staatsburgers gerig, daarom was die aanvangsonderrig van 
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lees en skryf belangrik. Aanvangslees- en skryfonderrig is in Latyn met behulp 

van die alfabetmetode onderrig. Mettertyd het die opvoedingsideale en idees 

asook die fonetiese alfabet (kyk par. 2.4.1.4 c) en onderrigmetode vir 

aanvangslees en -skryf van die Romeine, na al die gebiede wat deur hulle 

verower is, versprei. 

In die volgende hoofstuk word ondersoek ingestel na die aanvangsonderrig van 

lees en skryf binne die formele opvoedingspraktyke van Nederland en 

Engeland, aangesien hierdie twee lande vir 'n tyd lank, onderskeidelik vanaf ± 

50 v.C. - ± 800 n.C. en± 43 v.C. - ± 500 n.C., deur die Romeine regeer is en 

derhalwe met die Latynse alfabet en die Romeinse opvoedingspraktyk in 

aanraking gekom het. 



4 

Die wordingsgang en 
funksionaliteit van die aanvangs
onderrig van lees en skryf binne 
die formele opvoedingspraktyke 
van Nederland en Engeland 

"We [the Western civilization} are the heirs of the Graeco-Latins, and 

everything of importance in our civilization derives from theirs. Most 

of all is this true of our system of education " (Marrou 1956: 1 ). 
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4.1 INLEIDING 

Die invloed wat die antieke Grieke en Romeine op die verbesondering van 

opvoedingspraktyke in die Westerse wereld in die besonder uitgeoefen het was 

van wesenlike belang (Marrou 1956: 1 ). Dit noodsaak verdere ondersoek na 

die wordingsgang van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne 

opvoedingspraktyke wat deur die eens magtige Romeinse Ryk be"invloed is. 

Vir die doel van die navorsing word twee lande, te wete Nederland en 

Engeland uitgesonder. Hierdie twee lande is onderskeidelik vanaf die jaar 50 

v.C. en 43 v.C. deur die Romeinse owerheid bestuur. Die formele 

opvoedingspraktyk van die Romeine en spesifiek hul aanvangslees- en 

skryfonderrigmetode (kyk par. 3.4.1.2 g) is derhalwe na Nederland en Engeland 

oorgedra (Van Kemenade 1987:29; Buttner 1980:1050). 

Die ontwikkeling en funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en skryf 

binne die formele opvoedingspraktyk van Nederland word aan die hand van 'n 

tydperk wat strek vanaf ± 600 n.C. tot 1652 bespreek. Hierdie tydperk word 

onder die loep geneem aangesien verskeie skole in ongeveer 600 n.C in 

Nederland ontstaan het. Die tydperk onder bespreking word in ongeveer 1652 

afgesluit, aangesien die verbesonderde Nederlandse opvoedingspraktyk reeds 

teen 1652 na ander gebiede versprei het. 

Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n beduidende rol in die vestiging van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in Engeland gespeel. Die wording en 

funksionaliteit van die formele opvoedingspraktyk en meer spesifiek van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in Engeland word vervolgens aan die hand 

van twee tydperke, te wete die opvoedingspraktyk voor die Kerkhervorming 
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(± 600 n.C. tot 1530) en die opvoedingspraktyk na die Kerkhervorming (1530 

tot 1803) bespreek. Die tydperk onder bespreking in Engeland word teen 1803 

afgesluit, aangesien die verbesonderde Engelse opvoedingspraktyk en meer 

spesifiek die metodes van aanvangslees- en skryfonderrig, volgens beskikbare 

literatuur, reeds in 1803 na ander gebiede versprei het. 

In die paragrawe wat hierop volg, sal ondersoek na die wording en 

funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingspraktyke van Nederland en Engeland ingestel word. Die beskrywing 

word onder bepaalde opskrifte behandel om sodoende die struktuur wat in 

hoofstuk 3 begin is, voort te sit. Dit mag weer eens voorkom of feite herhaal 

word, maardit kan onder meertoegeskryfword aan die feit dat die beskawings 

mekaar wedersyds be"invloed het. 

4.2 NEDERLAND 

Volgens Kuiper (1904:1) het die Germane4 tot en met 50 v.C. die gebied wat 

vandag bekend staan as Nederland, bewoon. Hierdie gebied is begrens deur 

streke wat veral deur die Romeine beheer is. Die inwoners van die gebied het 

met hul Romeinse bure handel gedryf. Deur middel van handel het hulle ook 

met die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die Romeinse 

opvoedingspraktyk in aanraking gekom. 

Die Romeine het hul mag teen 50 v.C. na Nederland uitgebrei en die gebied 

tot ongeveer 800 n.C. beheer (Albertyn 1973: 553). Vanaf die derde eeu n.C. 

4 Die Germane was 'n groep stamme wat woonagtig was in Noordwes en Sentraal-Europa, waarvan 
Nederland deel uitgemaak het (Odendal 1981 :272). 
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is hierdie Romeinse beheer deur 'n Germaanse stam, te wete die Franke5 

bedreig (Van Kemenade 1987:33). Die Franke het onder leiding van Karel 

die Grote die gebied onder bespreking binnegeval en as deel van die Frankiese 

Ryk6 bestuur (Versluys 1878:24 ). Karel die Grote het die Christelike leer 

aangehang, daarom het hy gepoog om die Christelike beginsels van die 

Rooms-Katolieke Kerk aan die inwoners van Nederland, soos die gebied onder 

bespreking bekend staan, oorte dra. Naas die verspreiding van die Christelike 

beginsels het Karel die Grote ook gepoog om 'n formele opvoedingspraktyk en 

spesifiek die aanvangsonderrig van lees en skryf in Nederland te vestig. 

4.2.1 Die wordingsgang van aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele 

opvoedingspraktyk van Nederland 

Die wordingsgang van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die 

formele opvoedingspraktyk van Nederland sal vir die doel van die navorsing na 

aanleiding van die volgende twee tydperke bespreek word: 

• Die Nederlandse opvoedingspraktyk onder sentrale beheervan die kerk (± 

600 n.C. - ± 1400). 

• Die Nederlandse opvoedingspraktyk onder gesamentlike beheer van die 

staat en kerk (± 1400 - 1652). 

Bovermelde tydperke sal elk in die onderstaande paragrawe breedvoerig 

volgens die struktuur wat in hoofstuk 3 gevolg is, bespreek word. 

5 Die Franke was 'n Germaanse stam {hoofsaaklik rondtrekkende veeherders, jagters en ook later 
landbouers), wat namate hul meer land en weiding benodig het, ander gebiede binnegeval het (Van 
Kemenade 1987:33). 

6 Die Frankiese Ryk wat onder die gesag van Karel die Grote gestaan het, het bestaan uit die 
grootste gedeelte van Wes-Europa wat vandag bekend staan as Frankryk, Switserland, Belgie, 
Nederland en Duitsland (Kruger 1984:77). 
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4.2.1 .1 Die Nederlandse opvoedingspraktyk onder sentrale beheer van die kerk (± 600 

n.C. - ± 1400). 

Karel die Grote (kyk par. 4.2) het as hoof van die Frankiese Ryk 'n belangrike 

rol in die verspreiding van Christelike beginsels en die wording van 'n formele 

opvoedingspraktyk, en meer spesifiek van die aanvangsonderrig van lees en 

skryf gespeel (Van Kemenade 1987:36). Die verspreiding van die Christendom 

na Nederland het die ontstaan van gemeentes tot gevolg gehad. In hierdie 

gemeentes is daar in ± 600 n.C. tot 1200 kloosterskole, katedraalskole en 

kapittelskole gestig wat vir die oordra van Christelike beginsels aan 

gemeentelede en hul kinders verantwoordelik was (Van Kemenade 1987:46; 

Bigot & Van Hees 1963:38). Vir die doel van die navorsing oor die 

aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele opvoedingspraktyk in 

Nederland, sal na voorgenoemde skole as kerkskole verwys word. Onder 

leiding van Karel die Grote is daar in ± 800 n.C. ook 'n hofskool in Nederland 

gestig (Noordman 1979:14). 

Teen die einde van 1200 het daar in Nederland klein gemeenskappies ontstaan 

namate handel en nywerheid 'n belangrike bron van inkomste geword het (Van 

Kemenade 1987:42). Hierdie gemeenskappies het later in dorpe en stede 

ontwikkel. Noordman (1979:21) is van mening dat die uitbreiding die stigting 

van meer skole genoodsaak het. Die Vierde Lateraanse Raad7 het bepaal dat 

daar by elke kerk in die nuutgestigte dorpe en stede 'n skool opgerig moes 

word (Stuip & Vellekoop 1995:223). Hierdie skole het as parogieskole bekend 

gestaan. 

7 Die vierde byeenkoms van biskoppe en kerkamptenare van die Rooms-Katolieke Kerk in 1215, 
waarby sake rakende die kerk en die formele opvoedingspraktyk bespreek is, het as die Vierde 
Lateraanse Raad bekend gestaan (Stuip & Vellekoop 1995:223). 
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a) Die doe/ van die opvoeding 

Onderrig het primer 'n religieus-vormende funksie, wat toenemend die opleiding 

van meelewende Christene ten doel gehad het, aangeneem (Van 

Kemenade 1987:39). 

In katedraalskole, kloosterskole en kapittelskole is onderrig aan voornemende 

kerkamptenare gegee, sodat sekere funksies tydens eredienste verrig kon word 

(Van Kemenade 1987:40; Bigot & Van Hees 1963:39). In parogieskole was 

die doel van onderrig die oordra van Christelike beginsels en waardes en die 

bemeestering van Latyn. 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Kerkamptenare het in die onderskeie skole onderrig gegee (Van Kemenade 

1987:35; Bigot & Van Hees 1963:39). Die biskop van elke bisdom het 

aanvanklik onderrig in katedraalskole, kloosterskole en kapittelskole gegee. 

Hierdie onderrigtaak van die biskop is in die elfde eeu oorgedra aan die 

scholasticus wat die taak tot in die veertiende eeu verrig het. Teen die 

veertiende eeu het die rector scholarum die scholasticus vervang (Van 

Kemenade 1987:36). Die rector scholarum is so ms deur 'n rector en/of cantor 

bygestaan (Bigot & Van Hees 1963:39). 

'n Rector of pastoor het ook onderrig in die parogieskole gegee (Van 

Kemenade 1987:39). Kuiper (1904:3) noem dat geleerdes wat Karel die Grote 

op sy reise ontmoet het, die leerders in die hofskole onderrig het. 
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c) Beheeroor die opvoeding 

Die onderskeie skole is in die tydperk onder bespreking hoofsaaklik deur die 

kerk beheer (Bigot & Van Hees 1963:39). Aanvanklik was die biskop vir die 

onderrig in skole verantwoordelik, maar sy taak is in die elfde eeu 

onderskeidelik deur die scholasticus en in die veertiende eeu deur die rector 

scholarum oorgeneem (Van Kemenade 1987:36). Voorgenoemde persone het 

die skole namens die kerk bestuur. 

Teen die veertiende eeu is daar ook skole deur wereldlikes (onder andere 

ambagshere of adellikes) gestig, maar hierdie skole het steeds in diens van die 

kerk gestaan. Die hofskole van Karel die Grote is deur die hofakademie, 

oftewel 'n groep geleerdes wat Karel die Grote op sy reise ontmoet het, beheer. 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

In katedraalskole en kapittelskole is slegs seuns vanaf sewejarige ouderdom 

onderrig (Van Kemenade 1987:40). Seuns en dogters van welgesteldes is in 

die kloosterskole en soms in hofskole onderrig (Versluys 1878:17; Noordman 

1979:14). 

Volgens Bigot en Van Hees (1963:40) is seuns asook dogters in parogieskole 

onderrig, maar Versluys (1878:52) is van mening dat daar teen die vyftiende 

eeu na Christus min dogters was wat formele opvoeding ontvang het. Die 

kinders van adellikes het onderrig in hofskole ontvang. 
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e) Die leerinhoud 

Daar is in die onderskeie skole hoofsaaklik aan inhoud met 'n religieus

vormende waarde en aan die bemeestering van Latyn, aandag gegee. 

Katedraalskole en kapittelskole het onderrig in lees, skryf en rekene gegee, 

terwyl die onderrig van Christelike beginsels en waardes en die aanleer van 

psalms en gebede besondere aandag geniet het (Van Kemenade 1987:35,41 ). 

By kloosterskole is lees-, skryf-, sang- en godsdiensonderrig gegee (Stuip & 

Vellekoop 1995:107). 

Alhoewel aanvangsonderrig in lees en skryf in parogieskole aandag geniet het, 

het die fokus op sangonderrig en die aanleer van Christelike beginsels geval 

(Bigot & Van Hees 1963:40). In katedraalskole en kapittelskole is die praktiese 

beheersing van Latyn beklemtoon en gebede en psalms onderrig en aangeleer 

(Van Kemenade 1987:41 ). 

f) Die onderrigtaal 

Die medium van onderrig en meer spesifiek die medium van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf was die kerktaal, naamlik Latyn (Van 

Kemenade 1987:41 ). Bigot en Van Hees (1963:38) is van mening dat daar in 

die tydperk onder bespreking in kloosterskole van 'n soort volkslatyn gebruik 

gemaak is. 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die a/fabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) is vir die onderrig van lees en skryf 

gebruik (Stuip & Vellekoop 1995:108). Volgens Van Kemenade (1987:41) is 

daar baie klem op voor- en nase asook op geheuewerk gele. 
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Onderrig het met die aanleer van die lettername van die Latynse alfabet (kyk 

par. 2.4.1.4 c) begin. Die klankwaarde van elke letternaam is eers 

gememoriseer, waarna lettergrepe en woordlyste aangeleer is. Met behulp 

van die woordlyste en ook soms dialoe, het die leerder die betekenis van 'n 

woord in konteks geleer. Die Psalter ('n bundel met kerklike liedere), is gebruik 

om Latynse woordeskat te onderrig (Stuip & Vellekoop 1995:108). 

Skryfonderrig is op dieselfde wyse as leesonderrig aangepak. Lettername van 

die Latynse alfabet is eers gememoriseer, waarna die lettervorms daarvan 

nagetrek en ingeoefen is. Daarna is oorgegaan tot die skryf van lettergrepe, 

maklike woorde en enkelvoudige sinne (Van Kemenade 1987:46). 

Toenemende verstedeliking het teen 1400 gelei tot 'n toename in 

handelsbedrywighede in stede, die ontwikkeling van see- en riviervaart en die 

groei van die nywerheid op die platteland en in die stede (Van Kemenade 

1987:52). Die toenemende verstedeliking het 'n wesenlike invloed op die 

wording van die formele opvoedingspraktyk en aanvangslees- en skryfonderrig 

in die besonder, uitgeoefen. 

4.2.1.2 Die Nederlandse opvoedingspraktyk onder gesamentlike beheer van die staat 

en kerk (± 1400 - 1652) 

In die tydperk onder bespreking het verskillende skooltipes naas die 

katedraalskole, kapittelskole, parogieskole, kloosterskole en hofskole ontstaan, 

om toenemend in die behoefte aan formele opvoeding en die oordra van 

Christelike beginsels in die steeds groeiende dorpe en stede te voorsien (Van 

Kemenade 1987:39). 

Parogieskole is met die verloop van tyd omgeskakel in stadskole en dorpskole, 

wat ook as lagere sko/e bekend gestaan het (Van Kemenade 1987:44). 
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Volgens Versluys (1878:114) en Van Kemenade (1987:62) is armenscholen en 

Zondagscholen ook in die tydperk onder bespreking gestig, met die uitsluitlike 

doel om formele onderrig kosteloos aan die kinders van armes te voorsien. 

a) Die doe/ van die opvoeding 

Die oorkoepelende doel van onderrig in die staatskole in die tydperk onder 

bespreking was tweeledig van aard. Onderrig was primer op die religieuse en 

intellektuele vorming van die leerders in die aanvangsklasse van die formele 

opvoedingspraktyk gerig (Van Kemenade 1987:46). 

Onderrig in katedraalskole en kapittelskole het die opleiding van voomemende 

kerkamptenare, wat sekere funksies tydens eredienste moes verrig, ten doel 

gehad (Van Kemenade 1987:44). In staatskole was onderrig op die vorming 

van meelewende Christene en die aanleer van basiese vaardighede soos lees, 

skryf en reken gerig (Noordman 1979: 14 7). 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Onderrig en meer spesifiek die aanvangsonderrig van lees en skryf, in 

armenscholen, Zondagscholen en stadskole is deur skoo/meesters gegee 

(Versluys 1878:93; Van Kemenade 1987:62). In dorpskole is die onderrigtaak 

meesal aan kosters oorgedra, alhoewel skoolmeesters soms vir die onderrig 

van die leerders verantwoordelik gehou is. Kerkamptenare het in die tydperk 

onder bespreking by katedraalskole en kapittelskole onderrig gegee (Bigot & 

Van Hees 1963:38). 
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c) Beheer oor die opvoeding 

Kerk en staat het n6u saamgewerk om in die behoefte aan formele 

opvoedingsgeleenthede en spesifiek die aanvangsonderrig van lees en skryf 

te voorsien. Die staat, en wel die stedelike magistrate, was vir die stigting en 

bestuur van staatskole verantwoordelik (Kuiper 1904:16). Die kerk en wel die 

kerkrade van die onderskeie gemeentes, het die skoolmeesters aangestel en 

toesig oor godsdiensonderrig in die skole gehou (Versluys 1878:92). 

Katedraalskole en kapittelskole is deur die kerk beheer (Stuip en Vellekoop 

1995:224). 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Volgens Noordman (1979:45) en Van Kemenade (1987:62) is seuns en dogters 

vanaf vyf- of sesjarige ouderdom in staatskole onderrig. Kerkskole het 

hoofsaaklik seuns as kerkamptenare opgelei (Van Kemenade 1987:40). 

e) Die /eerinhoud 

Daar is in die onderskeie skole hoofsaaklik aandag aan die onderrig van lees-, 

skryf- en rekenvaardighede gegee (Noordman 1979:47; Bigot & Van Hees 

1963:50; Van Kemenade 1987:62). Die onderrig was ook op die oordra van 

Christelike beginsels gerig (Versluys 1878:114; Van Kemenade 1987:62). 

f) Die onderrigtaal 

Die volkstaal, naamlik Nederlands, is in die tydperk onder bespreking 

toenemend in die plek van Latyn vir die aanvangsonderrig van lees en skryf in 

staatskole gebruik. Van Kemenade (1987:46) is van mening dat kerkskole van 

Latyn gebruik gemaak het, aangesien die leerders hoofsaaklik moes leer om 
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Bybelse geskrifte wat in Latyn geskryf was, te verstaan. 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die navorser verwys in ondergenoemde paragraaf slegs na die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in staatskole, aangesien die wyse waarop 

aanvangslees- en skryfonderrig in die kerkskole onderrig is, nie wesenlik 

daarvan verskil het nie. Slegs die leesstof wat gebruik is, het verskil. Die 

Psalter is in die kerkskole vir die aanleer van Latynse woordeskat gebruik, 

terwyl die ABC-boekie (wat uit religieuse tekste soos die Onse Vader en Tien 

Gebooie bestaan het) in die staatskole vir die aanleer van Nederlandse 

woordeskat gebruik is (Stuip & Vellekoop 1995: 108; Van Kemenade 1987:46). 

Die a/fabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) is vir aanvangslees- en skryfonderrig in 

kerkskole en staatskole gebruik (Van Kemenade 1987:46; Stuip & Vellekoop 

1995: 108). Die lettername van die Nederlandse alfabet is eers aangeleer en 

gememoriseer. Noordman (1979:47) beweer dat 'n hornboeck oftewel 'n 

houtplank met letters daarop vir voorgenoemde onderrig gebruik is. 

Speloefeninge uit die ABC-boekie het daarop gevolg. Daarna is tot die lees 

van die Trap der Jeugd ('n boekie wat Bybelverhale en lewenslesse bevat het), 

oorgegaan (Noordman 1979:47). 

Skryfoefeninge is op dieselfde wyse as leesonderrig aangepak. Lettername en 

klanke is eers gememoriseer en afgeskryf, waarna daar tot die skryf van 

lettergrepe, maklike woorde en enkelvoudige sinne oorgegaan is (Van 

Kemenade 1987:46). Versluys (1878: 127) is van mening dat daar in die tydperk 

wat hierop volg, meer klem op die onderrig van lees, skryf, Nederlands 

en die denke van die leerder geplaas is. Die navorsing aangaande die wording 

van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die Nederlandse 

opvoedingspraktyk word egter hier afgesluit, aangesien dit in wese, soos dit in 
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1652 daar uitgesien het, na die verversingstasie aan die Kaap versprei het. 

Die invloed van die formele opvoedingpraktyk van Nederland op die 

verbesondering van die formele opvoedingspraktyk in Suid-Afrika word in 

hoofstuk 5 onder die loep geneem. 

4.3 ENG ELAND 

Die Britse eilande, waarvan Engeland deel uitmaak, is aan die begin van die 

Christelike jaartelling deur Keltiese stamme 8 bewoon (Buttner 1980: 1049). Die 

Keltiese stamme is in 43 v.C. deur die Romaine aangeval en in hierdie proses 

het die Romaine hul heerskappy in Engeland gevestig. 

Engeland is vir vyf eeue deur die Romaine beset. In hierdie tydperk het die 

Rooms-Katolieke Kerk 'n belangrike rol in die vestiging van 'n formele 

opvoedingspraktyk en van die aanvangsonderrig van lees en skryf gespeel 

(Dekker & Van Schalkwyk 1989:125). Aan die einde van die vierde eeu v.C. 

het die Romeinse heerskappy tot 'n einde gekom. Engeland is deur die Angel

Saksers9 ingeval. Die kerk in Rome het in die sesde eeu n.C sendelinge na 

Engeland gestuur om die Angel-Saksiese regeerders tot die Rooms-Katolieke 

geloof te bekeer. Die koms van die sendelinge het direk tot die ontstaan van 

die formele opvoedingspraktyk en die aanvangsonderrig van lees en skryf in 

die besonder in Engeland aanleiding gegee. 

Die wordingsgang van die formele opvoedingsprakyk en in besonder van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf word vervolgens in oenskou geneem. 

8 Volgens Albertyn (1973:666) was die Keltiese stamme "barbaarse volke" waarskynlik van Sentraal
Europa wat die Britse Eilande vanaf ± 400 v.C. binnegeval het. 

9 Albertyn (1973:391) gebruik die benaming Angel-Saksers as 'n versamelnaam vir Germaanse 
seevolke by name Angele, Saksers en Jutte, wat Engeland uit Denemarke en Noordwes Duitsland 
binnegeval het. 
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4.3.1 Die wordingsgang van aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele 

opvoedingspraktyk van Engeland 

Aangesien die wordingsgang van die formele opvoedingspraktyk en spesifiek 

die aanvangsonderrig van lees en skryf in Engeland omvangryk van aard is, 

moes keuses aangaande die tydperk wat bestudeer word, gemaak word. Die 

tydperk wat vervolgens bespreek word, strek oor 'n tydperk van bykans 1 200 

jaar en sluit die tydperk ± 600 n.C. tot 1803, met die Britse bewindsoorname 

aan die Kaap, in. 

Die ontwikkeling van aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele 

opvoedingspraktyk in Engeland sal na aanleiding van die volgende twee 

tydperke bespreek word, naamlik: 

• Die formele opvoedingspraktyk in Engeland voor die Kerkhervorming (± 

600 n.C. tot± 1530). 

• Die formele opvoedingspraktyk in Engeland na die Kerkhervorming (± 

1530 tot 1803). 

Bovermelde tydperke sal elk in die paragrawe wat volg onder bepaalde 

opskrifte bespreek word om die struktuur wat tot dusver gevolg is, te behou. 

4.3.1.1 Die formele opvoedingspraktyk in Engeland voor die Kerkhervorming (± 600 

n.C. - ± 1530). 

Lawson (1967:7) is van mening dat Engeland die ontstaan van sy formele 

opvoedingspraktyk en die aanvangsonderrig van lees en skryf aan die Rooms

Katolieke Kerk te danke het. Die Rooms-Katolieke Kerk het teen 597 n.C. 

sendelinge na Engeland gestuur met die doel om die inwoners tot die 
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Christendom te bekeer (Lawson & Silver 1973:9). Die sending was suksesvol 

en daarna is 'n kerk met 'n skoal daaraan verbonde te Canterbury gestig 

(Leach 1916:3). 

Namate meer mense in Engeland tot die Christendom bekeer is, het daar ook 

kloosters en nonnekloosters, waarin kerkamptenare afgesonder en vir diens 

aan die kerk opgelei is, verskyn (Lamb 1950:3). Teen 1179 is 'n belangrike 

opdrag deur die Derde Lateraanse Raad 10 uitgevaardig, wat die wordingsgang 

van die formele opvoedingspraktyk en die aanvangsonderrig van lees en skryf 

in Engeland gerig het. 

Die Raad het opdrag gegee dat elke katedraal 'n skoolmeester moes aanstel 

wat die kerkamptenare sowel as die kinders van armes kon onderrig (Lawson 

1967:12). Dit het tot die stigting van katedraa/skole gelei (Lawson 1967:12). 

Teen 1200 het die aantal kerkskole op versoek van die sinode van Westminster 

vermeerder. Daar is ook by elke gemeente, skole wat as parogieskole bekend 

gestaan het, gestig. In die parogieskole is die kinders van hoofsaaklik die 

middelklas en armes onderrig (Lawson & Silver 1973:24 ). 

Die voorsiening van formele opvoedingsgeleenthede aan armes is deur die 

uitbreek van die "Black Death" (die Swart Dood) in 1348 geraak. Weens die 

groat aantal lewensverliese onder kerkamptenare het daar 'n tekort aan 

skoolmeesters ontstaan. Skole is derhalwe by kapelle of bedehuise wat aan die 

kerke verbonde was, gestig. Hierdie skole is koorkapelskole genoem (Lawson 

& Silver 1973:43). 

10 Die derde byeenkoms van biskoppe en kerkamptenare van die Rooms-Katolieke Kerk in 1179 
waarby sake soos die beheer van die kerk en onderwysaangeleenthede bespreek is, het as die 
Derde Lateraanse Raad bekend gestaan (Kruger 1984:71 ). 
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Kloosterskole en convent schools, wat in die tydperk onder bespreking 

onderskeidelik aan kloosters en nonnekloosters verbonde was, het onderrig in 

lees en skryf gegee (Curtis 1967:52). Leesskole het hoofsaaklik voortgebou op 

die aanvangsonderrig in die song school van die katedraal-en kloosterskole en 

word nie in die hieropvolgende paragrawe bespreek nie. Kinders van adellikes 

en welgesteldes is tuis of in hofskole onderrig. 

a) Die doe/ van die opvoeding 

Die oorkoepelende doel van opvoeding in die tydperk onder bespreking, was 

essensieel gerig op die religieuse vorming van die leerders. Om hierdie doel 

te bereik, was die bemeestering van Latyn en die oordra van Christelike 

beginse/s, sod at die leerders lid mate van die Rooms-Katolieke Kerk kon word, 

essensieel (Davies 1973: 15). 

Katedraalskole is teen 1179 in drie afsonderlike skole, naamlik die teologiese 

skool, grammatikaskool en sangskool onderverdeel (Lawson & Silver 1973:21 ). 

Die teologiese skool het kerkamptenare vir hul ampstaak opgelei. Die 

grammatikaskool het onderrig in Latyn gegee om in die behoefte aan 

kerkamptenare en lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk wat die kerktaal, te 

wete Latyn, tydens eredienste kon lees en verstaan te voorsien. Sangskole het 

hoofsaaklik lees- en sangonderrig gegee om voorsangers vir eredienste op te 

lei (Lawson & Silver 1973:22). 

In parogieskole was die doel van opvoeding essensieel die voorbereiding van 

kerkamptenare en lidmate wat die kerktaal kon lees, sing en verstaan (Lawson 

& Silver 1973:24 ). Kloosterskole het hoofsaaklik kerkamptenare, hetsy 

monnike, priesters of nonne opgelei (Lamb 1950:3), alhoewel seuns, wat nie 
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vir diens aan die kerk opgelei is nie, ook onderrig ontvang het (Cubberley 

1920:150). Hierdie seuns is in die buiteskool11 onderrig. 

Koorkapelskole het formele onderrig, wat die oordra van Christelike beginsels 

en aanvangslees- en skryfonderrig ingesluit het, aan kinders van armes verskaf 

(Watson 1969:4 ). Die primere doel van convent schools was die opleiding van 

nonne tot diens aan die kerk (Du res 1971: 120). In die hofskole van 

welgesteldes en adellikes is hoofsaaklik klem op die bemeestering van Latyn 

gele (Watson 1969: 1 ). 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Die kerk was hoofsaaklik vir die onderrig en opvoeding van leerders 

verantwoordelik (Lawson & Silver 1973:9). In die vroegste dae van die kerk in 

Engeland (± 600 n.C.) was die biskop, wat die hoof van die kerk was, vir die 

onderrig in katedraalskole verantwoordelik. Hy is bygestaan deur 'n 

scholasticus oftewel 'n kerkamptenaar wat administratiewe take in die kerk 

verrig het (Lawson & Silver 1973:9). Teen die jaar 1179 het die scholasticus 

hoof van die teologiese skool geword en is hy 'n chancel/orgenoem, terwyl 'n 

grammar master en songmaster in onderskeidelik die grammatikaskool en 

sangskool onderrig in lees en skryf gegee het (Curtis 1967:8). 

By parogieskole en koorkapelskole is die priesters vir die aanvangsonderrig 

van lees en skryf verantwoordelik gehou (Davies 1973:40; Lawson & Silver 

1973:43), terwyl nonne in nonnekloosters en convent schools leesonderrig 

aangebied het (Lamb 1950:3). 

11 Die buiteskool was deel van die kloosterskool, maar die seuns wat hier onderrig ontvang het, is nie 
as kerkamptenare nie, maar wel vir deelname aan eredienste opgelei (Cubberley 1920: 150). 
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Teen die jaar 1400 is onderrig in kloosterskole ook in afsonderlike skole, 

naamlik die kloosterskool, sangskool en almonry schoof 2 aangebied. In die 

kloosterskool is onderrig deur 'n monnik of soms 'n priester gegee, terwyl 'n 

kerkamptenaar vir onderrig in die sangskool verantwoordelik was. 'n 

Schoolmaster het arm seuns uit die omgewing in die almonry school onderrig 

(Lawson 1967:53-55). 

Private leermeesters (tutors) het seuns en dogters van adellikes en 

welgesteldes tu is of in hofskole onderrig (Watson 1969: 1 ). 

c) Beheeroor die opvoeding 

Die formele opvoedingspraktyk en spesifiek die aanvangsonderrig van lees en 

skryf in die tydperk onder bespreking, is hoofsaaklik deur die kerk beheer 

(Curtis 1967:3). 

Vanaf ± 600 n.C. is die biskop vir die beheer van skole verantwoordelik gehou. 

Met verloop van tyd het die uitbreiding van die Christendom en die daarmee 

gepaardgaande stigting van meer skole tot die uitbreiding van die biskop se 

pligte gelei. Die biskop was genoodsaak om van sy pligte te delegeer (Curtis 

1967:8). 

Die beheer van katedraalskole en in besonder die teologiese skool is aan die 

chancellor (kyk par. 4.3.1.1 b) opgedra (Curtis 1967:3). Aan die hoof van die 

grammatikaskool het die magister scholarum gestaan wat deur die chancellor 

12 'n Almonry school was 'n skool op die terrein van die klooster, maar gelee naby die hek van die 
gronde. Hier is veral seuns van die omgewing op onkoste van die klooster onderrig. Die naam van 
die skool is afkomstig van die woord "almoner" wat verwys na die kloosteramptenaar wat 
offergawes of aalmoese aan behoeftiges versprei het (Lamb 1950:52) 
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aangestel is, terwyl die sangskool deur die precentor bestuur is (Lawson & 

Silver 1973:22). 

By parogieskole en koorkapelskole het priesters die onderrig beheer, terwyl 

nonne die onderrig in nonnekloosters en convent schools beheer het (Lawson 

1967:61; Lamb 1950:3). Beheer oor die skole verbonde aan kloosters was 

drieledig van aard. Die kloosterskool is deur 'n monnik beheer, die almonry 

school deur 'n almoner en die sangskool deur kerkamptenare van die 

monnikorde (Lawson 1967:55). Private leermeesters was vir die onderrig in 

hofskole verantwoordelik (Curtis 1967:51 ). 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Seuns en 'n handjievol dogters, wat meesal tot die adelstand en/of hoe en 

middel sosio-ekonomiese klasse behoort het, het in die formele 

opvoedingspraktyk aanvangsonderrig in lees en skryf ontvang. 

Grammatikaskole, kloosterskole en sangskole is tot en met die einde van die 

veertiende eeu n.C. hoofsaaklik deur kinders van die middelklas besoek. In die 

skole is slegs seuns vanaf sewejarige ouderdom toegelaat (Lawson & Silver 

1973:49). Die seuns wat in die kloosterskole onderrig ontvang het, is in twee 

groepe verdeel. Die eerste groep het hul onderrig en opleiding as 

kerkamptenare in die binneskool van die klooster ontvang, terwyl die tweede 

groep in die buiteskool as lid mate van die kerk opgelei is (Cubberley 1920: 150). 

Seuns van die middelklas en seuns van armes het aanvangslees- en 

skryfonderrig in parogieskole en koorkapelskole ontvang (Cubberley 1920: 152; 
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Davies 1973:40). 'n Handjievol dogters uit die middelklas het in nonnekloosters, 

convent schools en parogieskole onderrig ontvang (Curtis 1967:45,52). 

Dogters van ad el likes en welgesteldes is dikwels in hofskole of tu is deur private 

leermeesters onderrig (Lamb 1950:8). 

e) Die /eerinhoud 

Die leerinhoud van die onderskeie skole in die tydperk onder bespreking was 

primer religieus-vormend van aard en op die bemeestering van lees- en 

skryfvaardighede gerig. 

Godsdiensonderrig is saam met lees- en skryfonderrig in die onderskeie skole 

aangebied. Grammatikaskole het die aanvangsonderrig van lees- en 

skryfonderrig aangebied, terwyl sangskole aan die onderrig van lees, spelling 

en sang aandag gegee het (Lawson 1967:28). Parogieskole en kloosterskole 

het lees-, skryf- en sangonderrig gegee, terwyl daar in die koorkapelskole ook 

aan die onderrig van die Wet van God en die Onse Vader aandag gegee is 

(Cubberley 1920:52). 

In nonnekloosters en convent schools het dogters hoofsaaklik onderrig in lees 

en borduurwerk ontvang (Lamb 1950:9). Hofskole het hoofsaaklik onderrig in 

die bemeestering van Latyn gegee. 

f) Die onderrigtaa/ 

Volgens Courtenay (1987:16) is Latyn in die onderskeie skole vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik, totdat dit teen die middel van die 

veertiende eeu geleidelik deur Engels vervang is. Charlton (1965:12) is van 
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mening dat die onderrigtaal Latyn was, maar dat Engels gebruik is om die 

Latynse grammatika te verduidelik. 

g) Lees- en skryfonderrigmetode van die opvoedingspraktyk 

Volgens Davies (1973:91) het die metode van lees- en skryfonderrig nie veel 

van die onderrigmetodes van die antieke Grieke en Romeine verskil nie. Die 

a/fabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) is aangewend vir lees- en skryfonderrig 

binne die formele opvoedingspraktyk in Engeland. 

Volgens Davies (1973:90) en Courtenay (1987:17) het leesonderrig met die 

aanleer van die lettername van die Latynse alfabet (kyk par. 2.4.1.4 c) begin. 

Aangesien Latyn nie die spreektaal van die leerders was nie, is in besonder 

klem op mondelinge oordrag en memorisering gele (Curtis 1967:24). Die 

leerder moes eers die klankname hoor en memoriseer voordat hy dit kon lees 

en/ofvoorsing ("chant"). Daarna is lettergrepe saamgevoeg en gememoriseer, 

waarna die lees van woorde en sinne gevolg het (Davies 1973:90,91 ). Die 

Psalter is as die eerste leesboek gebruik (Cubberley 1920:150), waarop die 

Primer, wat religieuse tekste soos die Tien Gebooie en gebede bevat het, 

gevolg het (Courtenay 1987:17). 

Volgens Cubberley (1920:150) is skryfonderrig terselfdertyd aangebied. Net 

soos by die Grieke en Romeine, is aangeleerde lettername op wastablette 

uitgegraveer, waarna die kind die buitelyne daarvan met sy stilus nagetrek het. 

Daarna is lettergrepe, woorde, sinne en paragrawe geskryf. Hierdie vaardigheid 

is deur monnike aangewend om geskrifte te kopieer (Davies 1973:19). 
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Die tydperk in die wordingsgang van die aanvangsonderrig van lees en skryf in 

Engeland word in 1530 afgesluit. Hierdie tydperk word opgevolg deur die 

Kerkhervorming wat 'n groot invloed op die uitbreiding van lees en skryf 

uitgeoefen het. 

4.3.1.2 Die formele opvoedingspraktyk in Engeland na die Kerkhervorming (± 1530 -

1803) 

Vanaf die sestiende eeu het die "Church of England" oftewel die Anglikaanse 

Kerk, en nie meer die Rooms-Katolieke Kerk nie, 'n belangrike rol in die 

voorsiening van formele opvoedingsgeleenthede gespeel. Hierdie verandering 

word voorts bespreek. 

Christene in Engeland was tot en met 1530 meesal lidmate van die Rooms

Katolieke Kerk wat onder gesag van die Pous in Rome gestaan het. Teen die 

sestiende eeu is die kerk al hoe meer krities beskou. Die Pous is onder andere 

daarvan beskuldig dat hy te werelds is en net na mag en rykdom gesmag het 

(Buttner 1980:1698). 

Koning Hendrik VIII van Engeland het die Kerkhervorming in Engeland ingelei 

met sy versoek aan die Pous in Rome om sy huwelik te ontbind (Lawson 

1967 :67). Die Po us het sy versoek verwerp en Hendrik VI II het gereageer deur 

die Pous se gesag oor die kerk in Engeland te verwerp. Hy het daarmee self 

die hoof van die Anglikaanse Kerk in Engeland geword (Dures 1971 :11 ). 

Koning Hendrik VIII se besluit om self die kerk in Engeland te bestuur, het in 

wese die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingspraktyk in Engeland be'invloed. Die staat het voortaan beheer oor 

die skole wat aan kerke verbonde was, uitgeoefen alhoewel die kerk steeds 
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belang by die formele opvoedingspraktyk gehad het (Logue 1970:51 ). 

Die breuk met die kerk in Rome het tot die ontbinding van die meeste skole 

wat aan kerke verbonde was, gelei. Hendrik VIII het die kloosterskole tussen 

1536 en 1540 gesluit (Lawson & Silver 1973:91 ). Koorkapelskole is in 1536 

afgeskaf (Hans 1951 :81 ). Die rykdomme, geboue en eiendomme van 

bovermelde kerklike instellings is deur die staat oorgeneem. Die eiendomme 

is verkoop en die opbrengste daarvan is onder meer aangewend vir die 

ontwikkeling van grammatikaskole waarin die nasionale karaktervan Engeland 

weerspieel is (Logue 1970:75). Hierdie grammatikaskole was nie soos die 

grammatikaskole wat in die vorige tydperk bespreek is (kyk par. 4.3.1.1 a), aan 

die katedraalskool verbonde nie. 

Petty schools, waar veral kinders van armes onderrig is, het in hierdie tydperk 

ontstaan (Lawson & Silver 1973: 104 ). Teen 1698 is charity schools deur die 

"Society for Promoting Christian Knowledge" gestig, wat primer op die onderrig 

van armes gerig was (Du res 1971: 18). Sunday schools en Dame schools is 

teen die agtiende eeu deur onderskeidelik filantrope13 geletterde vroue gestig 

(Graves 1927:49; Cubberley 1920:447). Privaat kosskole vir meisies en 

monitorial schools het ook in die tydperk onder bespreking ontstaan (Lawson & 

Silver 1973:122; Graves 1927:56). 

a) Die doe/van die opvoeding 

Onderrig in die tydperk onder bespreking, was hoofsaaklik op die religieuse 

vorming van die leerders en die verwerwing van basiese vaardighede en wel 

lees- en skryfvaardighede, gerig (Lawson & Silver 1973:92). 

13 'n Filantroop word deur Odendal (1981 :219) beskryf as iemand wat die armoede en lyding van 
ander probeer versag, veral deur middel van liefdadigheid. 
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Die aanleer van leesvaardighede was belangrik, aangesien daar in die 

eredienste van die Anglikaanse Kerk hoofsaaklik van die voorlees van tekste 

gebruik gemaak is (Logue 1970:75). Tydens die aanvangsonderrig van lees en 

skryf is Bybelse gedeeltes wat in die Primer vervat was, gelees (Cubberley 

1920:441 ). 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Alhoewel die staat beheer oor die formele opvoedingspraktyk en derhalwe die 

aanvangsonderrig van lees en skryf oorgeneem het, het die kerk steeds belang 

by die formele opvoedingspraktyk gehad (Logue 1970:75). Skoolmeesters het 

in grammatikaskole onderrig gegee en is in die tydperk onder bespreking deur 

'n usher of 'n hulponderwyser bygestaan (Dures 1971 :15). Aanvangslees- en 

skryfonderrig is in petty schools en Dame schools deur onderskeidelik 

abcedarians en geletterde vroue behartig (Lawson & Silver 1973: 112; Du res 

1971 :29). Leerders wat die monitorial schools besoek het, is deur 

skoolmeesters onderrig. Monitors, oftewel ouer leerders wat reeds lees- en 

skryfvaardighede verwerf het, het die skoolmeesters in monitorial schools 

bygestaan (Du res 1971 :29). 

Kerkamptenare en filantrope het kinders, asook volwassenes op Sondae in die 

Christelike beginsels onderrig. Aanvangslees- en skryfonderrig is ook 

aangebied (Graves 1927:49). Die kinders van adellikes en welgesteldes is tuis 

of in hofskole deur private leermeesters onderrig. 

c) Beheer oor die opvoeding 

Die staat het in die tydperk onder bespreking beheer oor die kerk in Engeland 

oorgeneem en daarmee saam ook die aanvangsonderrig van lees en skryf 

binne die formele opvoedingspraktyk, aangesien skole meesal aan kerklike 
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instellings verbonde was (Graves 1927:39; Logue 1970:51 ). Ten spyte 

hiervan het die kerk belang by die formele opvoeding van leerders gehad 

(Logue 1970:75). 

Grammatikaskole is steeds deur die kerk, maar meer spesifiek deur die 

skoolmeesteren usherbeheer (Charlton 1965:100). Charity schools is meesal 

deur die "Society for the Promotion of Christian Knowledge", wat deur die kerk 

bestuur is, gestig en beheer (Graves 1927:37). 

Welgestelde handelaars het die petty schools finansier en beheer (Lawson & 

Silver 1973: 112). Cubberley (1920:44 7) is van mening dat vroue wat kon lees 

en skryf vir die aanvangsonderrig van lees en skryf in Dame schools 

verantwoordelik was. Skoolmeesters het beheer oor die monitorial schools 

uitgeoefen, terwyl Sunday schools deur fi/antrope en kerkamptenare onderhou 

is (Dures 1971 :29; Graves 1927:56). Die onderrig van die kinders van 

adellikes en welgesteldes is hoofsaaklik deur private leermeesters of 

inwonende of besoekende onderwysers beheer (Dures 1971 :22). 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Lawson en Silver (1973:104), Cubberley (1920:450) en Lamb (1950:58) is van 

mening dat seuns en dogters van armes hoofsaaklik die charity schools en 

petty schools, waar hulle die aanvangsonderrig van lees en skryf ontvang het, 

besoek het. Grammatikaskole is slegs deur seuns besoek en kosskole vir 

meisies slegs deur dogters van welgesteldes (Charlton 1965: 100; Lawson & 

Silver 1973:23). 

Seuns en dogters is in die Sunday schools en Dame schools, waar onderrig 

hoofsaaklik op die bemeestering van taalvaardighede gerig was, onderrig 

(Graves 1927:37,49). Die monitorial schools was hoofsaaklik op die onderrig 
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van seuns gerig (Graves 1927:56). Die kinders van welgesteldes en adellikes 

is in hofskole of tu is onderrig (Du res 1971 :22). 

e) Die /eerinhoud 

Onderrig in die onderskeie skole van die tydperk onder bespreking was primer 

op die bemeestering van taalvaardighede, en wel lees- en skryfvaardighede, 

gerig (Maclure 1979:191 ). In petty schools en Dame schools is aandag aan die 

onderrig van lees, spel, skryf en rekene gegee (Lawson & Silver 1973: 112; 

Cubberley 1920:447). 

Graves (1927:39) is van mening dat seuns en dogters van armes onderrig in 

lees, skryf, rekene en Christelike beginsels in charity schools ontvang het. 

Latynse en Engelse grammatika is in grammatikaskole oorgedra (Curtis 

1967:84 ). By Sunday schools is op aanvangslees- en skryfonderrig, spelling 

en godsdiensonderrig gefokus, terwyl monitorial schools veral klem op lees- en 

skryfonderrig gele het (Graves 1927:49,56). Lawson en Silver (1973:122) is 

van mening dat daar in kosskole vir meisies onderrig in lees, skryf en 

vaardighede soos naaldwerk en borduurwerk gegee is. 

f) Die onderrigtaal 

Aangesien Engels tydens eredienste in die kerk gebruik is, kan afgelei word 

dat daar in die skole wat deur die kerk of kerkamptenare bestuur is, van Engels 

as onderrigtaal gebruik gemaak is. Dures (1971 :23) is van mening dat Latyn 

asook Engels in kosskole vir meisies gebruik is. 
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g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die alfabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) is in die tydperk onder bespreking vir 

aanvangslees- en skryfonderrig gebruik (Davies 1973:65-68). Leesonderrig 

het begin met die aanleer van die lettername van die alfabet uit die "horn boo/(' 

waarin al die lettername verskyn het. Die leerder moes hierdie lettername 

memoriseer, waarna oorgegaan is tot die lees van lettergrepe, woorde en 

sinne. Teen die sewentiende eeu is die Primer as die eerste leesboek gebruik 

(Cubberley 1920:441 ). 

Lees- en skryfonderrig het mekaar aangevul, alhoewel die formele opvoeding 

van baie kinders na die bemeestering van leesvaardighede tot 'n einde gekom 

het (Cressy 1975:75). Waar skryfonderrig wel gegee is, is met die aanleer van 

die lettername begin. Die lettername is op 'n wastablet uitgegraveer, waarna 

die leerder die lettervorm met sy stilus nagetrek het om die vorm daarvan te 

memoriseer. Daarna is oorgegaan tot die skryfvan lettergrepe, woorde en kort 

sinne. 

Teen die einde van die tydperk onder bespreking het die industriele 

omwenteling wat in Engeland ontstaan het tot samelewingsveranderinge 

aanleiding gegee. Liberale denke en industriele verbetering was aan die orde 

van die dag en dit het tot 'n groeiende behoefte aan beter 

opvoedingsgeleenthede vir almal in die negentiende eeu gelei. Daar word 

volstaan met die tydperk soos bespreek, aangesien die formele 

opvoedingspraktyk en meer spesifiek aanvangslees- en skryfonderrig soos dit 

in 1803 daar uitgesien het, teen 1803 na die Kaap versprei het. Die invloed 

wat die formele opvoedingspraktyk van Engeland op die verbesondering van 

die opvoedingspraktyk aan die Kaap en in Suid-Afrika gehad het, sal in 

hoofstuk 5 in oenskou geneem word. 
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4.4 SAMEVATTING 

Die invloed van die antieke Griekse, maar veral van die antieke Romeinse 

formele opvoedingspraktyke is duidelik te bespeur in die formele 

opvoedingspraktyke wat ontstaan het in onderskeidelik Nederland en 

Engeland. 

Eerstens is dit duidelik dat die kerk ook in Nederland en in Engeland beheer 

oor die formele opvoedingspraktyk uitgeoefen het. Onderrig is in die tweede 

plek ook meestal deur kerkamptenare waargeneem. Selfs na die 

Kerkhervorming was die opvoeders in die formele opvoedingspraktyk steeds 

verbonde aan die kerk. Die alfabetmetode is deurlopend in Nederland en 

Engeland vir die aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik. Die inwoners 

van die onderskeie lande het daarin geslaag om die opvoedingsideale en 

opvoedingsidees van veral die antieke Romeine suksesvol aan te pas by hul 

eie lewensomstandighede. 

Die formele opvoedingspraktyk van Nederland en Engeland het ook soos die 

van die antieke Romeine versprei na die gebiede wat hul met die loop van jare 

geannekseer het. So het die formele opvoedingspraktyk van Nederland en 

Engeland onder meer na die Kaap (wat later sou uitbrei tot Suid-Afrika) 

versprei. 

In die volgende hoofstuk word ondersoek na die ontwikkeling en funksionaliteit 

van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingspraktyk van Suid-Afrika ingestel. 



5 

Die wordingsgang en 
funksionaliteit van die aanvangs
onderrig van lees en skryf binne 
die formele opvoedingspraktyk van 
Suid-Afrika 

" ... her educational system has been the resultant [result] of successive 

superimpositions of systems or bits of systems from without" 

(Malherbe 1925:7). 
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5.1 IN LEIDING 

Die geografiese ligging van Suid-Afrika aan die suidpunt van die 

vasteland Afrika, het meegehelp om sy ryke geskiedenis te vorm (Geen 

1946:11). Van Jaarsveld (1982:9) noem dat die vasteland Afrika vir eeue 

'n groat verkeershindernis vir handelsbedrywighede tussen die Weste en 

Ooste was, aangesien Afrika vanwee sy ligging die pad tussen die Weste 

en Ooste versper het. Handelaars moes lang en gevaarlike seereise 6m 

die suidpunt van Afrika onderneem om van die Weste na die Ooste te 

beweeg. 

Dit was die Portugese wat eerste die punt van Afrika, later bekend as 

Kaap die Goeie Hoop of kortliks die Kaap, in 1488 omseil het. Die Kaap 

wat halfpad op die handelsweg tussen die Weste en Ooste gelee was, 

het 'n strategiese punt op die seeroete, waarlangs 'n groat deel van die 

handel en skeepvaart sou gaan, gevorm (Van Jaarsveld 1982:9). Ook 

die Nederlanders en Engelse het in toenemende getalle handelsvaarte 

na die Ooste onderneem (Gutter 1982:7). 

In 1602 het Nederlandse handelaars lid van 'n privaatonderneming, wat 

as die Hollands-Oos-lndiese Kompanjie (HOIK) bekend gestaan het, 

geword (Geen 1946:6). Die HOIK met die Here XVII aan bestuur van 

sake, het 'n handelsmonopolie in die Ooste bekom, wat daartoe bygedra 

het dat baie handelsvaarte deur Nederlandse handelaars na die Ooste 

onderneem is. Lang reise na en van die Ooste en die uitbreek van 

siektes aan board, as gevolg van die tekort aan vars groente en vrugte, 

het die HOIK se besluit bernvloed om 'n verversingstasie te stig (Eybers 

1918 a:10). 
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Die Kaap, aan die suidpunt van Afrika, was vanwee sy ligging geskik vir 

hierdie doel. Gutter (1982:10) noem dat Jan van Riebeeck deur die 

HOIK afgevaardig is om die verversingstasie aan die Kaap te stig. 

Alhoewel Jan van Riebeeck se opdrag was om slegs 'n verversingstasie 

te stig, het hy onwetend die stigter van 'n kolonie waarin 'n klein groepie 

nedersetters hulle gevestig het, geword. Onderrig in die Nederlandse 

tradisie, en meer spesifiek aanvangslees- en skryfonderrig, soos dit in 

1652 in die moederland daar uitgesien het (kyk par. 4.2.1.2), het na die 

Kaap versprei (Cilliers 1953: 11 ). 

Die Engelse het net soos die Nederlanders handelsvaarte na die Ooste 

onderneem. Gutter (1982:16) noem dat die Kaap in 1795 tydelik deur die 

Britse owerheid oorgeneem is om die handelsroete na die Ooste te 

beskerm. Die Kaap is om dieselfde rede in 1806 deur die Britse 

owerheid beset. Onmiddellik na die bewindsoorname het die Britse 

owerheid 'n verengelsingsbeleid ingevoer wat die voortbestaan van die 

Nederlandssprekende koloniste bedreig en die formele opvoedings

praktyk (in besonder die aanvangsonderrig van lees en skryf) wesenlik 

be'lnvloed het. 

Die Nederlandssprekende Beere op die Oosgrens kon hulself nie met die 

verengelsingsbeleid van die Britse owerheid versoen nie. Daarom het 

talle Beere besluit om noord- en ooswaarts die binneland in te trek. Teen 

1852 was die meeste Beere op plase oorkant die Vaalrivier binne 'n 

onafhanklike Boererepubliek, naamlik Transvaal gevestig. 'n 

Georganiseerde formele opvoedingspraktyk het in Transvaal, as 

Boererepubliek en later as deel van die Unie van Suid-Afrika en die RSA, 

ontstaan en ontwikkel. Sedert 1994 staan 'n gedeelte van die destydse 

Transvaal as Gauteng bekend. 



Hoofstuk 5 Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en 124 
skryf binne die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika 

Politieke, maatskaplike en staatkundige veranderinge het deur die eeue 

'n wesenlike rol in die wording en ontwikkeling van die aanvangsonderrig 

van lees en skryf binne die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika 

gespeel. 

5.2 DIE WORDINGSGANG VAN DIE AANVANGSONDERRIG VAN LEES 

EN SKRYF BINNE DIE FORMELE OPVOEDINGSPRAKTYK VAN 

SUID-AFRIKA 

" ... her educational system has been the resultant [result] of successive 

superimpositions of systems or bits of systems from without" (Malherbe 

1925:7). Hierdie aanhaling vestig die aandag daarop dat die formele 

opvoedingspraktyke van hoofsaaklik Nederland (kyk par. 4.2.1.2) en 

Engeland (kyk par. 4.3.1.2 b) die verbesondering van die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in Suid-Afrika be"invloed het. 

Die ontwikkeling van die aanvangsonderrig van lees en skryf in Suid

Afrika is omvangryk van aard. Om die navorsing binne hanteerbare 

perke te hou, is bepaalde keuses aangaande die tydperke van 

ontwikkeling wat bestudeer is, gemaak. Vir die doel van die navorsing is 

twee oorkoepelende tydperke ge"identifiseer, te wete: 

• Die tydperk 1652 tot 1994, dit wil se die tydperk van afsonderlike 

ontwikkeling. 

• Die tydperk 1994 tot 1999, dit wil se die tydperk na die eerste 

demokratiese verkiesing in die RSA met spesifieke verwysing na 

onderwys in Afrikaansmedium skole. 
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Die ontwikkeling van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die 

formele opvoedingspraktyk van Blanvan Suid-Afrika in die tydperk 1652 

- 1994 word soos volg onderverdeel en bespreek: 

• Die volksplanting aan die Kaap, waarvan in paragraaf 5.1 melding 

gemaak is, het tot gevolg gehad dat die formele 

opvoedingspraktyk van die Nederlanders en in besonder hul 

aanvangslees- en skryfonderrigmetodes in die nuwe nedersetting 

gevestig is. Die ontwikkeling van hierdie opvoedingspraktyk onder 

Nederlandse bestuur word gevolglik uitgesonder en wel die 

tydperk vanaf 1652 tot 1806. 

• Die Kaap het in 1806 onder Britse bestuur gekom. Die 

aanvangslees- en skryfonderrigmetodes binne die formele 

opvoedingspraktyk van die Engelse het derhalwe ook na die Kaap 

versprei. 

• Die beleid van verengelsing van die Britse owerheid en die 

ongunstige toestande op die Oosgrens het tot ontevredenheid 

onder die Boere op die Oosgrens gelei, daarom het 'n groat groep 

Boere besluit om eerder hul heil in die binneland te gaan soek. 

Die ontwikkeling van die aanvangsonderrig van lees en skryf 

tydens die Groot Trek (1836-1850) word in oenskou geneem. 

• Die daaropvolgende vestiging (1850 - 1872) van die aanvangson

derrig van lees en skryf in die Boererepubliek, te wete Transvaal, 

word onder die loep geneem. 

• Die formele opvoedingspraktyk in Transvaal het vanaf 1872 tot en 

met 1910 geleidelik ontwikkel en verander en is gemoderniseer. 

Hierdie ontwikkelinge het ook die aanvangsonderrig van lees en 

skryf be'lnvloed. 
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• In 1910 is Transvaal saam met die Kaapkolonie, Natal en die 

Oranje-Vrystaat verenig in die Unie van Suid-Afrika. Die wording 

van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingpraktyk van die Unie van Suid-Afrika word in oenskou 

geneem. 

• In 1961 het die Republiek van Suid-Afrika tot stand gekom. Die 

verbesondering van 'n eiesoortige formele opvoedingspraktyk en 

van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingspraktyk van Suid-Afrika, vanaf 1961 tot en met 1994, 

word daarna uitgesonder. 

Die ontwikkeling van aanvangslees- en skryfonderrig binne 'n formele 

opvoedingspraktyk in Suid-Afrika in die tydperk 1994, na die eerste 

demokratiese verkiesing in Suid-Afrika, tot en met 1999, word bespreek. 

Daar word telkens verwys na die ontwikkeling van 'n formele 

opvoedingspraktyk en van aanvangslees- en skryfonderrig in Suid-Afrika, 

maar in die tydperk 1850 tot en met 1999 word net na ontwikkelinge in 

die destydse Transvaal en die huidige Gauteng verwys. Die formele 

opvoedingspraktyke en meer spesifiek lees- en skryfonderrigmetodes 

van die provinsies binne Suid-Afrika het afsonderlik ontwikkel en dit was 

onmoontlik om na die ontwikkeling in al vier provinsies te verwys vanwee 

die beperkte omvang van die navorsing. Daarom word slegs die 

ontwikkeling van aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele 

opvoedingspraktyk van Transvaal uitgesonder. In die tydperk 1994 tot 

1999 word slegs na die ontwikkeling van die formele opvoedingspraktyk 

en van aanvangslees- en skryfonderrig in Gauteng verwys, met 

spesifieke verwysing na Afrikaansmedium skole. 
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Bovermelde tydperke sal elk in die hieropvolgende paragrawe onder 

bepaalde opskrifte bespreek word om die struktuur wat in hoofstuk 3 

begin is, te behou. 

5.2.1 Die tydperk 1652 • 1994 

Die ontwikkeling van 'n formele opvoedingspraktyk en van aanvangslees

en skryfonderrig in Suid-Afrika vanaf 1652 tot en met 1994, word deur die 

afsonderlike ontwikkeling van die verskillende kultuurgroepe gekenmerk. 

5.2.1.1 Die ontstaan van 'n formele opvoedingspraktyk en meer spesifiek 

aanvangslees en -skryfonderrig aan die Kaap (1652 - 1836) 

Die geskiedenis van die formele opvoedingspraktyk en van 

aanvangslees- en skryfonderrig in Suid-Afrika het begin pas na die 

vestiging van die eerste Nederlanders aan die Kaap in 1652. Onderrig in 

die Nederlandse tradisie soos dit in 1652 in die moederland daar 

uitgesien het (kyk par. 4.2.1.2), is in die nuwe nedersetting gevestig. Die 

formele opvoedingspraktyk en aanvangslees- en skryfonderrig wat die 

Nederlanders aan die Kaap gevestig het, is ingrypend deur 'n beleid van 

verengelsing, na die Britse besetting van die Kaap in 1806, verander. 

Onderrig in die Engelse tradisie soos dit in 1806 in Engeland daar 

uitgesien het (kyk par. 4.3.1.2) is daarna in die Kaap gevestig. 

Bovermelde twee tydperke word vervolgens van nader beskou. 

a) Die Kaap onder Nederlandse bestuur (1652 - 1806) 

Die nedersetting aan die Kaap was aanvanklik slegs 'n verversingstasie 

wat deur die nedersetters as 'n tydelike verblyfplek beskou is. Die eerste 

skool is eers in 1658 gestig met die uitsluitlike doel om slawe touwys te 
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maak in Nederlands en in die basiese beginsels van die Christelike 

geloof. Eers in 1663 is die eerste openbare skoo/ vir blanke leerders aan 

die Kaap geopen (Barnard 1976:4). In 1685 het Kommissaris van 

Rheede na 'n besoek aan die Kaap, aanbeveel dat daar 'n aparte 

slaweskool by die slawekwartier van die Kompanjie opgerig moes word 

om onderrig aan slawekinders van die Kompanjie te verskaf. Die aparte 

ontwikkeling van die formele opvoedingspraktyk van die verskillende 

kultuurgroepe, wat die grondslag gevorm het vir die latere 

onderwysbeleid van Suid-Afrika, is derhalwe reeds in 1685 getrek. 

Die regeringsbesluit om aan sommige nedersetters vryburger-status toe 

te ken om sodoende produksie van veral vars groente en vrugte te 

probeer verbeter, het gelei tot die uitbreiding van die bevolking na die 

binneland en ook tot die koms van slawe vanaf die Weskus van Afrika, 

wat hande-arbeid vir die Kompanjie moes verrig (Du Toit s.a.: 41,51 ). 

Die formele opvoedingspraktyk het vir die onderrig van kinders van 

vryburgers in die binneland en vir slawe voorsiening gemaak, maar daar 

is nie aan die onderwysbehoeftes van Hottentot en ander inboorling

kinders aandag gegee nie. Die vryburgers op verafgelee plase was 

afhanklik van privaatonderwys wat deur Boereskoolmeesters verskaf is). 

Die slawe is in die slaweskool van die Kompanjie onderrig, alhoewel 

slawe in die buitedistrikte soms toegelaat is om saam met die blanke 

leerders onderrig te ontvang (Barnard 1976:6). 

Tot en met 1714 is geen wetgewing uitgevaardig wat die formele 

opvoedingspraktyk en die aanvangsonderrig van lees en skryf aan die 

Kaap gerig het nie. Goewerneur De Chavonnes het hieraan aandag 

geskenk toe hy in 1714 aan die Kaap diens aanvaar het. De Chavonnes 

het 'n Ordonnansie uitgevaardig wat die formele opvoedingspraktyk en 

derhalwe aanvangslees- en skryfonderrig tot en met 1795, toe die Kaap 
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tydelik deur die Britse owerheid beheer is, gerig het. Hierdie Ordon

nansie het vir die stigting van diakonieskole (waar weeskinders, 

verwaarloosde kinders en kinders van armes onderrig is) en kerkskole in 

die buitedistrikte, naas openbare skole in die Kaap, voorsiening gemaak. 

Die Raad van Skolarge is ingestel om die formele opvoedingspraktyk in 

die Kaap te beheer en om toesig te hou oor werksaamhede van 

Boereskoolmeesters en sieketroosters wat vir die aanvangsonderrig van 

lees en skryf in bovermelde skole verantwoordelik was. 

Die tydelike oorname van die Kaap in 1795 deur die Britse owerheid het 

nie verandering in die formele opvoedingspraktyk en in aanvangslees- en 

skryfonderrig teweeg gebring nie. Die Kaap is weer, na die Vrede van 

Amiens op 27 Maart 1802, onder Nederlandse bestuur geplaas en wel 

onder Kommissaris-generaal J.A. de Mist. Hy het in 1804 'n Skoolorder 

uitgevaardig wat die formele opvoedingspraktyk onder staatsbeheer 

geplaas het. Hierdie Skoolorder was tot en met 1806, met die tweede 

Engelse oorname van die Kaap, van toepassing. 

i) Die doe/ van die opvoeding 

Voor 1714 was die oorkoepelende doel van aanvangslees- en 

skryfonderrig in die formele opvoedingspraktyk primer godsdienstig van 

aard. Cilliers (1953:12) noem dat onderrig aan blanke leerders daarop 

gerig was om die grondslag vir 'n Christelike /ewenswyse te le en om die 

leerders vir kerklidmaatskap voor te berei. Daarenteen is slawe onderrig 

om hul doeltreffendheid as hande-arbeiders te verhoog, asook om hulle 

tot die Christendom te bekeer (Behr & Macmillan 1971 :357). 
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In die Ordonnansie van De Chavonnes (1714) was die doel van formele 

onderrig steeds die Christelik-sedelike vorming van die leerder (Du Toit 

s.a.:91). Met die uitvaardiging van die Skoolordervan De Mist in 1804 is 

die doel van formele onderrig gewysig. Cilliers (1953:21) noem dat 

onderrig die opleiding van staatsburgers ten doel gehad het om derhalwe 

ook nasionale eenheid te bevorder. Swartes is hoofsaaklik deur 

sendelinge van sendinggenootskappe onderrig en slawe in 

slawekwartiere deur sieketroosters, met die uitsluitlike doel om hulle tot 

die Christendom te bekeer (Behr & Macmillan 1971 :361 ). 

ii) Belanghebbendes by die opvoeding 

In die tydperk onder bespreking was die sieketroosters hoofsaaklik 

verantwoordelik vir die onderrig van slawe, asook van blanke leerders in 

openbare skole in die Kaap (Coetzee 1963:3). Die verantwoordelikheid 

van formele onderrig, wat aanvangslees- en skryfonderrig ingesluit het, is 

in die buitedistrikte hoofsaaklik aan Boereskoolmeesters en/of 

sieketroosters opgedra. In die diakonieskole van De Chavonnes het 

sieketroosters die onderrig behartig. Op verafgelee plase is privaat 

skoolmeesters (wat soms vrygemaakte slawe of matrose was) deur 

ouers of groepe ouers aangestel om hul kinders formeel te onderrig 

(Coetzee 1963:8). Swartes is hoofsaaklik deur sendelinge van sen

dinggenootskappe onderrig (Behr & Macmillan 1971 :361 ). 

iii) Beheer oor die opvoeding 

Tot en met 1714 het daar 'n noue band tussen die kerk en staat bestaan 

met betrekking tot die beheer oor die formele opvoedingspraktyk en die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in die besonder. Die Politieke Raad 

(die owerheid) het sieketroosters wat in diens van die Kompanjie gestaan 
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het, besoldig terwyl die kerkrade van gemeentes verantwoordelik was vir 

aanstellings en afdankings (Du Tait s.a.: 83). In die buitedistrikte het die 

kerk sieketroosters voorsien. Ouers was egter verantwoordelik vir die 

aanstelling van skoolmeesters en vir hul besoldiging op verafgelee plase. 

Vanaf 1714 tot en met 1806 is die formele opvoedingspraktyk en die 

aanvangsonderrig van lees en skryf hoofsaaklik beheer deur die Politieke 

Raad, Raad van Skolarge en Kerkrade. Die Politieke Raad het toesig 

oor die werksaamhede van die Raad van Skolarge gehou (Barnard 

1976:8). Kerkrade het die onderrig in diakonieskole, asook onderrig in die 

buitedistrikte beheer. Die uitvaardiging van die Skoolorder van De Mist 

het die beheer oor skole in buitedistrikte onder die beheer van die Hof 

van Landdroste en Heemrade geplaas. Dit het meegebring dat die 

formele opvoedingspraktyk in 1804 onder staatsbeheer gekom het 

(Barnard 1976:19). Die onderrig van swartes is vanaf 1737 deur 

sendinggenootskappe beheer (Behr & Macmillan 1971:361). 

iv) Wie is betrek by die opvoeding? 

Seuns asook dogters van die Kompanjie-amptenare, vryburgers en 

slawe is betrek by die formele opvoedingspraktyk en derhalwe by die 

aanvangsonderrig van lees en skryf. Coetzee (1963:5) noem dat daar 'n 

onderskeid in die slaweskool op grand van geslag gemaak is. In 

diakonieskole is weeskinders, verwaarloosde kinders en kinders van 

armes gratis onderrig. Blanke en swart kinders van die buitedistrikte is 

dikwels saam deur rondgaande skoolmeesters onderrig. In slaweskole 

was daar geen ouderdomsbeperking op toetrede tot die formele 

opvoedingspraktyk nie daarom is volwasse slawe ook in die slaweskole 

onderrig (Coetzee 1963:404). Sendinggenootskappe het volwassenes 

asook kinders onderrig in die grondbeginsels van die Christelike geloof. 
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v) Die leerinhoud 

In die tydperk onder bespreking was godsdiensonderwys en 

leesonderrig van wesenlike belang aangesien die bemeestering van 'n 

Christelike lewenswyse en leesvaardighede die leerder in staat gestel het 

om lidmaat van die kerk te word. Gadsdiensonderrig, wat die aanleer van 

die Onse Vader, Tien Gebooie, gebede, Psalms en Gesange, Christelike 

leerstellinge van die kerk en die Geloofsartikels ingesluit het, is 

deurlopend in slaweskole, skole vir blankes, diakanieskole en skole wat 

deur sendinggenootskappe bestuur is, aangebied (Barnard 1976:8; Du 

Tait s.a.:37). Aanvangsonderrig in lees, skryf en reken is in blanke skole 

van die Kompanjie en in buitedistrikte gegee. In die slaweskale is die 

bemeestering van die Nederlandse taal en godsdienstige leerstellinge 

van die kerk asook die bemeestering van vaardighede soos onder 

andere handwerk, beklemtaan. 

vi) Die onderrigtaal 

Volgens Cilliers (1953:21) is die amptelike landstaal, te wete Nederlands, 

deurlapend in die formele opvoedingspraktyk vir aanvangslees- en 

skryfonderrig gebruik. 

vii) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die alfabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) is gebruik vir die aanvangsander

rig van lees en skryf. Du Tait (s.a.:47) noem dat daar baie klem op die 

memorisering van die lettemame van die alfabet van A tot Z en van Z tot 

A gele is. Daama is eenlettergrepige woordjies gelees. Die Trap der 

Jeugd en die Bybel is vervolgens gelees (Spoelstra 1924:60). 

Skryfonderrig het met die aanleer van die lettervorme van die 
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alfabetletters begin. Daarna is voorbeelde van letters en woorde 

gekopieer (Eybers 1918 a:34 ). In 1806 is die Kaap vir die tweede keer 

deur die Engelse beset en bestuur. Hierdie besetting het die ontwikkeling 

van die aanvangsonderrig van lees en skryf in die formele 

opvoedingspraktyk be'lnvloed. 

b) Die Kaap onder Britse bestuur (1806 - 1836) 

Engeland het die Kaap vir 'n tweede keer beset om haar handelsroete na 

die Ooste te beskerm (McKerron 1934:17). Die tweede oorname deur 

die Britse owerheid het verrykende gevolge vir die ontwikkeling van die 

formele opvoedingspraktyk onder Nederlandse bestuur ingehou. Na die 

besetting, het die Britse owerhede bevind dat die formele 

opvoedingspraktyk aan die Kaap gebreke openbaar het. Om hierdie 

gebreke aan te spreek, is onder meer kosterskole gestig. 

Lord Charles Somerset het uitsluitlik 'n verengelsingsbeleid aan die Kaap 

gevolg, wat 'n wesenlike invloed op die ontwikkeling van die formele 

opvoedingspraktyk en spesifiek die aanvangsonderrig van lees en skryf 

aan die Kaap gehad het. Om die verengelsingsbeleid momentum te gee 

is Skotse onderwysers in 1820 na die Kaap laat kom. Die 

Nederlandssprekende koloniste het hewig in verset teen Somerset se 

verengelsingsbeleid gekom. Hulle was gekant teen die verengelsing van 

die Nederlandssprekende leerders in skole, daarom het hulle 

privaatskole, soos die Tot Nut van't Algemeen gestig, waarin onderrig in 

hul spreektaal, te wete Nederlands, gegee is (Barnard 1976:26). 

Aanvangsonderrig van lees en skryf sou voortaan in openbare skole 

slegs in Engels aangebied word met die doel om die leerders te 

verengels. 
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i) Die doe/ van die opvoeding 

Die doel van formele onderrig wat deur die staat voorsien is, was 

uitsluitlik die verengelsing van die inwoners van die Kaap en omstreke 

(Barnard 1976:25). Coetzee (1963:49) noem dat hierdie verengel

singsbeleid daartoe bygedra het dat Nederlandssprekende inwoners 

(koloniste) privaatskole gestig het. Die doel van onderrig aan swartes 

deur sendelinge was hoofsaaklik gemik op die verspreiding van die 

evangelie en op die bekering van die swartes tot die Christendom. 

ii) Belanghebbendes by die opvoeding 

Onderrig in die kosterskole is deur die koster of voorleser van elke 

kerklike gemeente aan leerders gegee. Lord Charles Somerset het 

Skotse en Enge/se skoolmeesters vanuit Engeland ingevoer om sy 

verengelsingsbeleid deur te voer (Coetzee 1963:24). Dit het die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in openbare skole bernvloed. Op 

afgelee plase was rondtrekkende skoo/meesters verantwoordelik vir die 

formele onderrig van aanvangslees- en skryf en rekene, terwyl 

Boereskoolmeesters onderrig in die privaatskole van die koloniste gegee 

het (Barnard 1976:23). Sendelinge was steeds vir die onderrig van 

swartes en ook kleurlinge verantwoordelik (Huismans 1982:122). 

iii) Beheer oor die opvoeding 

Volgens Bekker (s.a.:17) was die staat vir die beheer van openbare 

skole verantwoordelik. 'n Bybel- en Skoo/kommissie is aangestel wat 

die formele opvoedingspraktyk en meer spesifiek die aanvangsonderrig 

van lees en skryf plaaslik moes beheer. Hierdie kommissie was 

verantwoordelik vir onder meer Bybelverspreiding, toesig oor die formele 
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opvoedingspraktyk en die aanstel van kosters en onderwysers. Die 

Goewerneur het 'n wakende oog oor die werksaamhede van die Bybel

en Skoolkommissie gehou (Barnard 1976:23). Die afleiding kan gemaak 

word dat daar sprake was van staatsonderwys in noue samewerking met 

die kerk. Privaatskole van die Nederlandssprekende koloniste is deur die 

koloniste bestuur, terwyl sendinggenootskappe vir die onderrig van 

swartes en kleurlinge verantwoordelik was. 

iv) Wie is betrek by die opvoeding? 

Seuns en dogters van blanke koloniste is in openbare skole, kosterskole 

of in privaatskole onderrig. Coetzee (1963:53) noem dat slawe steeds in 

slaweskole onderrig ontvang het, terwyl swartes en kleurlinge deur 

sendinggenootskappe by sendingskole onderrig is. 

v) Die leerinhoud 

In openbare skole wat deur die staat beheer is, is daar hoofsaaklik 

formele onderrig in die aanvangslees en -skryf van Engels, musiek, 

rekene en in die sing van gewyde musiek gegee (Barnard 1976:25; 

Coetzee 1963:47). In die privaatskole van die Nederlandssprekende 

koloniste is onderrig in aanvangslees- en skryf, godsdiens, teken, sang 

en handwerk gegee. Sendinggenootskappe het swartes en kleurlinge in 

die beginsels van die Christelike geloof onderrig. 

vi) Die onderrigtaal 

Vir die eerste keer in die ontwikkeling van die aanvangsonderrig van lees 

en skryf binne die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika word daar 

van twee spreektale wat vir onderrig gebruik is, melding gemaak. In die 
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openbare skole van die staat is slegs van Engels gebruik gemaak, terwyl 

onderrig in Nederlands in die privaatskole van die koloniste gegee is. 

vii) Lees- en skryfonderrigmetode 

Daar word nie in die literatuur melding gemaak van die onderrigmetode 

wat vir die aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik is nie, maar die 

afleiding kan gemaak word dat die metode wat in 1806 in Engeland 

gebruik is (kyk par. 4.3.1.2 g) oak in die Kaap in openbare skole gebruik 

is. Die alfabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) sou dan gebruik word. In die 

privaatskole van die koloniste is oak van die alfabetmetode gebruik 

gemaak (Cressy 1975:73). Dit het behels dat die lettername van die 

alfabet eerste aangeleer en gememoriseer is, waarna lettergrepe, 

woorde en sinne gelees kon word. Skryf is saam met lees onderrig. Die 

lettervorme is nagetrek om sodoende die vorm daarvan te memoriseer. 

Daarna is lettergrepe, woorde en sinne geskryf. 

Die tydperk onder bespreking, word afgesluit met die ontevredenheid van 

Nederlandssprekende koloniste en veral Oosgrens-Boere wat hulle nie 

met die Britse owerheid en hul verengelsingsbeleid en die plundery van 

hul plase kon versoen nie. 

5.2.1.2 Die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingspraktyk van Transvaal (1836 - 1910) 

Die verengelsingsbeleid van die Britse owerheid en die rooftogte deur 

swartes aan die Oosgrens het tot ontevredenheid onder 

Nederlandssprekende koloniste en grensboere gelei. Die ontevredenes 

het in 1836 besluit om die Kaapkolonie te verlaat om noord- en 

ooswaarts dieper die binneland in te trek (Coetzee 1941 :9). Hierdie 
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Trekkers het die binneland verken en hul gevestig in 'n landstreek 

oorkant die Vaalrivier. In die volksmond het hierdie gebied bekend 

gestaan as Transvaal. Albertyn (1973:642) noem dat die benaming Zuid

Afrikaanse Republiek (ZAR) in 1853 amptelik aanvaar is vir die 

onafhanklike Boererepubliek oorkant die Vaalrivier, maar die gebied het 

in die volksmond Transvaal gebly. In hierdie onafhanklike Boererepubliek 

het die Trekkers 'n eiesoortige formele opvoedingspraktyk gevestig wat 

goed geadministreer is (Bekker s.a.:19). 

Die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog oftewel die Anglo

Boereoorlog (1899 - 1902) het tot gevolg gehad dat die aanbieding van 

formele opvoeding en van aanvangslees- en skryfonderrig in Transvaal 

ontwrig is en dat Transvaal onder die bestuur van Engeland gekom het. 

Onafhanklikheid van Britse beheer is weliswaar weer in 1906 verkry. 

Weereens is die ontwikkeling van die formele opvoedingspraktyk en van 

aanvangslees- en skryfonderrig be'invloed. 

In die onderstaande paragrawe sal drie tydperke in die ontwikkeling van 

aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele opvoedingspraktyk van 

Transvaal bespreek word. Ten eerste word die opvoedingspraktyk en 

meer spesifiek, die aanvangsonderrig van lees en skryf tydens die Groot 

Trek (1836 -1850) onder die loep geneem. Die vestiging (1850-1872) 

en modernisering (1872 - 1910) van die aanvangsonderrig van lees en 

skryf in Transvaal, word daarna bespreek. 

a) Die opvoedingspraktyk en meer spesifiek die aanvangsonderrig van lees 

en skryf tydens die Groot Trek (1836 - 1850) 

Die formele opvoedingspraktyk was tydens die Groot Trek 

ongeorganiseerd en het uitsluitlik bestaan uit privaatonderwys wat deur 
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ouers of skoolmeesters wat saam op trek was, aangebied is. Louis 

Trichardt, wat een van die trekleiers na die Noorde was, het in sy 

dagboek geskryf dat daar soms op plekke waar 'n ruk vertoef is, of waar 

sommige Trekkers hulle gevestig het, skole opgerig is (Le Roux 

1964:25,35). Daar kon geen verwysing in die literatuur gevind word wat 

van onderrig aan swartes en inboorlinge tydens die trekperiode melding 

maak nie. 

i) Die doe/ van die opvoeding 

Opvoeding op trek was hoofsaaklik op die Christelik-sedelike vorming 

van die leerders gerig. Die leerders moes vir lidmaatskap van die kerk 

en die lewenseise van elke dag voorberei word (Coetzee 1941:12). 

ii) Belanghebbendes by die opvoeding 

Die ouers het 'n belangrike rol in die opvoeding van hul kinders tydens 

die Groot Trek gespeel. Volgens Bot (1936:10) en Lugtenburg (1925:21) 

het ouers meesal self hul kinders onderrig, aangesien daar baie min 

skoolmeesters saam op trek was. Moeders het dikwels gesorg vir 

leesonderrig, terwyl godsdiensonderrig saans deur die vaders 

waargeneem is. In sekere gevalle was daar tog skoo/meesters wat saam 

met die reisgeselsskappe getrek het en die leerders op trek onderrig het 

(Barnard 1976:44 ). 

iii) Beheer oor die opvoeding 

Spoelstra (1924:58) meen dat die staat nie toesig oor die formele 

opvoedingspraktyk en derhalwe die aanvangsonderrig van lees en skryf 
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gehou het nie. Onderrig was essensieel die taak van die ouers of groepe 

ouers wat soms 'n skoolmeester in diens geneem het. 

iv) Wie is betrek by die opvoeding? 

Seuns en dogters van die Trekkers het onderrig in onder meer 

aanvangslees en -skryf ontvang. 

v) Die /eerinhoud 

Leerinhoude was essensieel godsdienstig van aard, maar in alle opsigte 

ook prakties (Coetzee 1941:12). Die leerinhoud het uit die 

aanvangsonderrig van lees en skryf, eenvoudige hoofrekene, sing van 

Psalms en Gesange, Bybelgeskiedenis en kennis van geloofswaarhede 

bestaan. 

vi) Die onderrigtaal 

Volgens Barnard (1976:44) is onderrig in die spreektaal, naamlik 

Nederlands gegee. 

vii) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die a/fabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) is vir die aanvangsonderrig van 

lees en skryf gebruik. Die leerders moes eers die lettername van die 

Nederlandse alfabet van A tot Zen van Z tot A memoriseer. Daarna is 

speloefeninge uit die ABC-boekie wat bestaan het uit woordjies met twee 

letters en een lettergreep, gedoen. Die Trap der Jeugd is daarna gelees. 

Laastens is die Bybel gelees. Skryf is op soortgelyke wyse aangebied. 
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Die lettervorme van letters is eers nagetrek en ingeoefen, waarna die 

natrek van woorde gevolg het (Spoelstra 1924:60, 62). 

Teen 1840 was die Groot Trek grootliks verby en het die Trekkers hulle 

begin vestig op plase oorkant die Vaalrivier. 

b) Die vestiging van aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele 

opvoedingspraktyk van die Boererepubliek, te wete Transvaal (1850 -

1872) 

Teen 1852 het die Trekkers hul onafhanklikheid verkry met die 

ondertekening van die Sandrivier Konvensie (Geen 1946:115). 'n 

Onafhanklike Boererepubliek, die ZAR, het noord van die Vaalrivier tot 

stand gekom. Hierdie Boererepubliek het in die volksmond as Transvaal 

bekend gestaan. 

Daar was aan die beginjare na die vestiging in Transvaal nie sprake van 

'n georganiseerde formele opvoedingspraktyk nie. Die aanvangsonderrig 

van lees en skryf is tuis deur ouers en/of skoolmeesters gegee. Namate 

die Trekkers gevestigde gemeenskappe gevorm het, het hulle in 

toenemende mate na die owerheid begin opsien om die formele 

opvoedingspraktyk te organiseer (Pistorius 1982:296). Die owerheid of 

Volksraad, het onderwysers en predikante uit Nederland laat kom om 

hulle in Transvaal te kom vestig (Behr 1984: 12). Orie onderwysers uit 

Nederland het in 1853 in die Boererepubliek aangekom. In dieselfde jaar 

is die eerste wetgewing uitgevaardig wat gepoog het om die formele 

opvoedingspraktyk en die aanvangsonderrig van lees en skryf in 

Transvaal te rig. Hierdie wetgewing is in 1859 met die Ordonnansie van 

die ZAR opgevolg (Behr 1984:12). 
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In die tydperk onder bespreking neem die aanvangsonderrig van lees en 

skryf binne 'n georganiseerde formele opvoedingspraktyk 'n aanvang. 

i) Die doe/ van die opvoeding 

Formele opvoeding was op die Christelik-nasionale vorming van leerders 

gerig. Leerders is eerstens op lidmaatskap van die kerk voorberei, terwyl 

die nasionale eenheidsgevoel wat in die onafhanklike Boererepubliek 

onder inwoners bestaan het, die opvoeding tot liefde vir volk, vaderland 

en taal genoodsaak het. In die sendingskole was bekering tot die 

Christendom die hoofdoel (Huismans 1982:122). 

ii) Belanghebbendes by die opvoeding 

Die staat en kerk het belang by die formele opvoedingspraktyk gehad. 

Die staat het slegs onderwysers aangestel en die kerkraad het die skole 

in stand gehou (Bot 1936:14). Barnard (1976:45,46) maak melding van 

sendingskole wat deur sendelinge onderhou is en waar swartes en 

kleurlinge onderrig ontvang het. 

iii) Beheer oor die opvoeding 

Wetgewing van 1853 het bepaal dat die kerkraad vir die voorsiening van 

skoolgeboue, meubels en ander benodighede verantwoordelik was, 

terwyl die staat of die Volksraad vir die aanstelling van onderwysers 

verantwoordelik gehou is (Malherbe 1925:226). Sedert 1859 het die 

staat en wel die Skoolkommissie, wat later deur die Uitvoerende Raad 

vervang is, die formele opvoedingspraktyk en spesifiek die 

aanvangsonderrig van lees en skryf beheer (Bekker s.a.:18; Behr 
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1984:12). Sendinggenootskappe het die onderrig van swartes en 

kleurlinge bestuur. 

iv) Wie is betrek by die opvoeding? 

Openbare skole is slegs deur blanke seuns en dogters bygewoon. Die 

volgende aanhaling uit die Grondwet van die ZAR en wel Wet no. 9 van 

1858, het die toelating van leerders tot openbare skole gerig: "Het volk 

wil geene gelijkstelling van gekleurdes met blanke ingezeten toestaan, 

noch in Kerk noch in Staat" (Eybers 1918 b:363). Swart en kleurling 

leerders is in afsonderlike sendingskole onderrig. 

v) Die /eerinhoud 

Die ZAR Ordonnansie van 1859 het bepaal dat die volgende inhoude in 

openbare skole onderrig moes word, te wete aanvangsonderrig in lees 

en skryf, rekene, sang en godsdiensonderwys (Bot 1936:14). 

vi) Die onderrigtaa/ 

Bot (1936:13) noem dat die spreektaal in die nuwe vaderland Nederlands 

was, en dat dit in die skole vir die aanvangsonderrig van lees en skryf 

gebruik is. 

vii) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die a/fabetmetode (kyk par. 2.5.2.1 a) is vir die aanvangsonderrig van 

lees en skryf gebruik. Die lettername van die Nederlandse alfabet is eers 

gememoriseer en nagetrek, voordat speloefeninge uit die ABC-boekie 

aangepak is (Spoelstra 1924:60). Daarna is die Trap der Jeugd en die 
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Bybel gelees. Skryfonderrig is terselfdertyd en op dieselfde wyse 

aangebied. 

Die tydperk onder bespreking, word afgesluit met die verkiesing van ds. 

T.F. Burgers as President van die ZAR in 1872. Hierdie gebeure lei 'n 

periode van hervorming van die formele opvoedingspraktyk in. 

c) Die hervorming van die formele opvoedingspraktyk in Transvaal (1872 -

1910) 

Wetgewing wat deur Burgers in 1874 uitgevaardig is, het die hervorming 

en beleidsrigting van die formele opvoedingpraktyk en die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in Transvaal gerig (Coetzee 

1963:287). Staatsondersteunde onderwys 14 is in die tydperk onder 

bespreking ingevoer en geadministreer. Teen 1882 is die beleid van 

Christelik-Nasionale Onderwys (CNO) germplementeer. Onderrig in die 

formele opvoedingspraktyk was op die oordra van Christelike 

geloofswaardhede en die aankweek van 'n liefde vir volk, vaderland en 

taal gerig. Die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingspraktyk is derhalwe in die landstaal, te wete Nederlands 

aangebied. 

Die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog (1899 - 1902) het weer 

ontwrigting op onderwysgebied gebring. Kampskole is deur die Britse 

owerheid in konsentrasiekampe geopen. Die aanvangsonderrig van lees 

en skryf is in die kampskole in Engels gegee. Vanaf 1902 tot 1906 is 'n 

verengelsingsbeleid deur Lord Milner in Transvaal ge"lmplementeer en is 

Engels as onderrigtaal gebruik. 

14 Staatsondersteunde onderwys dui op die onderwys wat finansieel deur die regering gesteun 
word (Odendal 1981 :1058). 
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Teen 1907 het Transvaal weer sy selfregering teruggekry en is 'n beleid 

vir formele opvoeding, wat in Wet no. 25 van 1907 saamgevat is, 

opgestel (Behr 1984: 16). Hiervolgens is 'n beleid van afsonderlike skole 

vir die verskillende bevolkingsgroepe en moedertaalonderrig in die 

aanvangsklasse van die onderskeie skole ge'implementeer. 

i) Die doe/ van die opvoeding 

Die doel van die formele opvoedingspraktyk is deur bovermelde 

beleidsbepalings gerig. Barnard (1976:54) noem dat die Burgerswet van 

187 4 bepaal het dat die intellektuele ontwikkeling van die leerder die 

hoofdoel van onderrig behoort te wees. 

Tydens die tussenperiode van Engelse bestuur is daar met die onderrig 

gepoog om die leerders te verengels. Die opvoedingsdoel na 1906 was 

Christelik-nasionaal van aard. Die leerder moes deur opvoeding leer om 

lief vir sy God, volk, taal en vaderland te wees (Coetzee 1963:290). 

ii) Belanghebbendes by die opvoeding 

Wetgewing wat in die tydperk onder bespreking uitgevaardig is, het 

bepaal dat die staat belang by die formele opvoedingspraktyk en die 

aanvangsonderrig van lees en skryf, gehad het. Ouers het skoolgelde 

betaal, maar hulle het nie die reg gehad om in onderwyssake in te meng 

nie. Onderwysers is deur die staat aangestel. In die tydperk 1874 tot 

1899 moes onderwysers in staatskole lidmate van 'n Protestantse kerk 

wees. Engelse onderwysers het vanaf 1899 uit Engeland gekom om in 

kampskole en die staatskole van Lord Milner onderrig te gee. 

Privaatonderwysers het steeds op verafgelee plase onderrig gegee. 

Teen 1908 was sendelinge steeds verantwoordelik vir die formele 



Hoofstuk 5 Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en 145 
skryf binne die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika 

opvoeding van swartes, terwyl hoofsaaklik blanke onderwysers die 

onderrig van kleurling en lndier leerders waargeneem het (Republiek van 

Suid-Afrika 1967). 

iii) Beheer oor die opvoeding 

Die staat het die formele opvoedingspraktyk en meer spesifiek die 

aanvangsonderrig van lees en skryf beheer. Vanaf 1872 tot en met 1907 

is die formele opvoedingspraktyk onder die sentrale beheer van 'n 

Superintendent van Onderwys geplaas, terwyl die plaaslike beheer aan 

skoo/kommissies opgedra is (Lugtenburg 1925:98). lnspekteurs is vanaf 

1892 aangestel om toesig oor bedrywighede in skole te hou. Teen 1907 

is 'n Raad van Onderwys ingestel om beheer oor onderrig in die 

onderskeie streke waarin Transvaal verdeel was, uit te oefen. Volgens 

Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet no. 39 van 1967, is die 

formele onderrig van swartes vanaf 1904 bestuur deur 'n Superintendent 

van Bantoe-onderwys, terwyl 'n Provinsia/e raad vir die onderrig van 

kleurlinge en lndiers verantwoordelik was (Republiek van Suid-Afrika 

1967). 

iv) Wie is betrek by die opvoeding? 

Seuns en dogters is in openbare staatskole en op verafgelee plase 

onderrig. In die kampskole is kinders van Boere wat in die oorlog geveg 

het, onderrig terwyl Enge/se immigrante wat vanwee die ontdekking van 

goud na Transvaal gestroom het, in privaatskole onderrig ontvang het. 

Swartes, kleurlinge en lndiers het in afsonderlike skole onderrig ontvang. 
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v) Die leerinhoud 

In openbare skole is hoofsaaklik onderrig gegee in aanvangslees en -

skryf, rekene, sang, Nederlandse taal, geskiedenis, aardrykskunde en 

Bybelse geskiedenis (Barnard 1976:56). 

vi) Die onderrigtaal 

Beleidsbepalinge het die keuse van die onderrigtaal in die 

aanvangsklasse van skole be'invloed. Hiervolgens is Nederlands en 

Engels afsonderlik, maar soms gesamentlik gebruik. Die Burgerswet 

van 1874 het bepaal dat Nederlands die amptelike landstaal was en dat 

die medium van onderrig Nederlands sou wees. Barnard (1976:58) noem 

dat Burgers die keuse van Engels of Nederlands as taalmedium aan 

ouers oorgelaat het by skole wat op die goudvelde gestig is. Teen 1882 

is slegs Nederlands as voertaal goedgekeur, en teen 1892 is Engels as 

voertaal by staatskole op die goudvelde toegelaat mits Nederlands ook 

aangeleer is (Bot 1936:49). In kampskole was die onderrigtaal Engels, 

maar godsdiensonderrig is in Nederlands gegee. In die tydperk 1902 tot 

1906 was die onderrigtaal Engels en is Nederlands slegs op versoek van 

die ouers vir drie ure per week onderrig. Teen 1907 was die onderrigtaal 

in die aanvangsklasse van die openbare skool die moedertaal van die 

leerder (Coetzee 1963:301 ). 

vii) Lees- en skryfonderrigmetode 

Lugtenburg (1925:159) merk op dat daar steeds van die a/fabetmetode 

(kyk par. 2.5.2.1 a) gebruik gemaak is, maar dat dit ontmoedigende 

resultate tot gevolg gehad het, vanwee die feit dat leesbegrip swak was. 

Die alfabetmetode het berus op die aanleer en memorisering van die 
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lettername van die alfabet, waarna tweeletter-woorde en eenlettergrepige 

woorde gelees is. Eers daarna kon uit die voorgeskrewe leesboeke 

gelees word. Skryfonderrig is volgens Lugtenburg (1925:159) op 

dieselfde wyse aangepak. Hier is gebruik gemaak van natrekboeke om 

die lettervorme in te oefen. 

Op 31 Mei 1910 is die Kaapkolonie, Natal, Vrystaat en Transvaal verenig 

en het die Unie van Suid-Afrika tot stand gekom. 

5.2.1.3 Die formele opvoedingspraktyk en spesifiek aanvangslees- en 

skryfonderrig in Transvaal as deel van die Unie van Suid-Afrika (1910 -

1961) 

Met Unie-wording het Transvaal sy eertydse onafhanklikheid verloor en 

deel van die Unie van Suid-Afrika geword (Coetzee 1963:306). 

Wetgewing wat reeds in 1909 uitgevaardig is en in 1910 met 

Uniewording ge"lmplementeer is, het die aanvangsonderrig van lees en 

skryf binne die formele opvoedingspraktyk in die tydperk onder 

bespreking gerig (Coetzee 1963:306). Die Suid-Afrika Wet van 1909 het 

bepaal dat die formele onderrig van verskillende bevolkingsgroepe van 

die Unie onder leiding van die provinsiale owerheid deur afsonderlike 

staatsdepartemente behartig moes word, dat seuns en dogters van alle 

bevolkingsgroepe in die Unie op sewejarige ouderdom skoolpligtig was 

en dat aanvangsonderrig in die moedertaal van die leerder moes geskied 

(Behr 1984:20,22). In die tydperk onder bespreking, is die lees- en 

skryfonderrigmetode, wat vanaf 1652 in Suid-Afrika vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik is, gewysig. Die 

klankmetode het die alfabetmetode vervang en is tot en met 1952 in die 

Unie gebruik, waarna die globale metode vir die aanvangsonderrig van 
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lees en skryf ge"implementeer is (Grey 1960:395; Transvaalse 

Onderwysdepartement 1952:20). 

a) Die doe/ van die opvoeding 

Volgens Coetzee (1963:315) was formele onderrig op die Christelik

nasionale vorming van die leerders gerig. In wese moes formele onderrig 

in die aanvangsklasse tot die verwerwing van basiese vaardighede lei, 

wat die kind voorberei het vir die Middelbare Skool oftewel junior

sekondere onderwys tot op graad 8 vlak (Bekker s.a.:79; Albertyn 

1973:347). 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Die staat was verantwoordelik vir die aanvangsonderrig van lees en skryf 

binne die formele opvoedingspraktyk. Ouers is by die formele 

opvoedingspraktyk betrek en is deur 'n verkose skoo/komitee, wat as 

skakel tussen die skool en die skoo/raad gedien het, verteenwoordig. 

Die skoolhoof en sy personeel (onderwysers) was vir die uitvoer van 

opdragte, soos deur die Direkteur van Onderwys bepaal, verantwoordelik 

(Bekker s.a.: 124 ). Slegs blanke onderwysers het in blanke skole onder

rig gegee, terwyl blanke onderwysers soms ook in swart, kleurling en 

lndierskole onderrig gegee het. Onderwysposte in swart, kleurling en 

lndierskole is vanaf 1958 hoofsaaklik deur onderskeidelik swart, kleurling 

en lndieronderwysers gevul (Coetzee 1963:479,481). 
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c) Beheeroor die opvoeding 

Beheer oor die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingspraktyk van die Unie is aan die staat toegewys en wel aan 

verskillende staatsdepartemente. 

Die aanvangsonderrig van lees en skryf aan blankes is deur die 

Administrateur, wat ook die hoof van die provinsie was, beheer. Hy is in 

die uitvoering van sy pligte deur die Uitvoerende Komitee bygestaan. Die 

Administrateur het 'n Direkteur van Onderwys aangestel wat oor die 

werksaamhede van die inspekteurs, Raad van Advies insake Onderwys, 

skoo/rade en skoo/komitees van die onderskeie openbare skole toesig 

gehou het (Coetzee 1963:339; Bekker s.a.:36). Die onderrig van 

aanvangslees en -skryf binne die formele opvoedingspraktyk van 

kleurlinge en lndiers is tot en met republiekwording deur die Provinsia/e 

Onderwysdepartement behartig. Die meeste swart skole wat teen 1910 

bestaan het, was sendingskole wat plaaslik deur 'n sendelingbestuurder 

beheer is. Teen 1958 was die Departement van Bantoe-onderwys vir die 

bestuur van onderwyssake van swartes verantwoordelik (Huismans 

1982:122). 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Seuns en dogters van alle bevolkingsgroepe is by die formele 

opvoedingspraktyk betrek. Blanke kinders was verplig om vanaf 

sewejarige ouderdom die skoal te besoek (Huismans 1982: 122). 
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e) Die /eerinhoud 

Die leerinhoude in skole vir blankes, kleurlinge en lndiers het 

ooreengestem en het hoofsaaklik bestaan uit die aanvangsonderrig van 

lees en skryf, godsdiensonderrig en onderrig in elementere rekene. Wet 

no. 47 van 1953 het bepaal dat daar in die aanvangsklasse van swart 

skole aandag aan aanvangslees en -skryf en rekene gegee moes word 

(Republiek van Suid-Afrika 1967). Godsdiensonderrig was eers vanaf 

1958 verpligtend. 

f) Die onderrigtaal 

Die Suid-Afrika Wet van 1909 (artikel 137) het beide Engels en 

Neder/ands as amptelike landstale erken en daarom is albei in 

onderskeidelik Engelse en Nederlandse openbare skole onderrig (Eybers 

1918 b:9). Nederlands is in 1925 deur Afrikaans, wat in die volksmond 

uit Nederlands ontwikkel het, vervang (Albertyn 1973:186). In Transvaal 

is aanvangsonderrig in die formele opvoedingspraktyk van blanke, swart, 

kleurling en lndierskole in die moedertaal van die kind gegee. Selfs die 

Engelse sendingskole waar voorheen onderrig in Engels gegee is, het 

vanaf 1938 onderrig in die moedertaal aangebied (Nel 1942:95). 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die voorgestelde lees- en skryfonderrigmetode is in 1952 deur die 

Transvaalse Onderwysdepartement (TOD) gewysig (Transvaalse 

Onderwysdepartement 1952:20). Daarvolgens moes die globale metode 

(kyk par. 2.5.2.1 c) die klankmetode (kyk par. 2.5.2.1 b) vervang. Daar 

kan aangeneem word dat die klankmetode wel die alfabetmetode (kyk 



Hoofstuk 5 Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en 151 
skryf binne die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika 

par. 2.5.2.1 a) opgevolg het en in die Unie tot en met 1952 vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik is. 

By die klankmetode (kyk par. 2.5.2.1 b) is die klankwaarde van elke letter 

van die alfabet met behulp van assosiasie aangeleer. Terselfdertyd is die 

lettervorm van elke letter aangeleer. Wanneer die kind die klankname 

bemeester het, is hulle in twee-, drie- en vierlettergrepige woorde 

saamgevoeg. Daarna is die woorde in kort sinne gebruik. 

Die aanvangsonderrig van lees en skryf met behulp van die globale 

metode (kyk par. 2.5.2.1 c) het begin met die aanleer van 'n woord, sin of 

storie wat visueel voorgestel is. Woorde is daarna in letters opgebreek, 

terwyl sinne eers in woorde en dan in letters opgedeel is. 

Politieke veranderinge in die Unie het die strewe na staatkundige vryheid 

by die Afrikaanssprekendes, wat hulle vir die totstandkoming van 'n 

republiek beywer het, laat herlewe. Hierdie strewe het die wording van 

die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika wesenlik be"invloed. 

5.2.1.4 Aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele opvoedingspraktyk 

van Transvaal na republiekwording (1961 - 1994) 

Die Nasionale Party (NP), wat in 1914 gestig is en in 1948 aan bewind 

gekom het in die Unie van Suid-Afrika, het horn vir die totstandkoming 

van 'n republiek beywer (Albertyn 1973:392). Premier H.F. Verwoerd het 

gevolglik in 1960 'n spesiale algemene referendum laat hou waaruit 

geblyk het dat die volk ten gunste van republiekwording was. Na 

aanleiding van die referedum het die Republiek van Suid-Afrika (RSA) op 

31 Mei 1961 tot stand gekom en is die republiek in vier provinsies, 

waarvan Transvaal een was, verdeel (Albertyn 1973:392). 
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Republiekwording het die daarstelling van 'n formele opvoedingspraktyk 

vir al die bevolkingsgroepe in die RSA wesenlik be"invloed. Daar het 'n 

afsonderlike formele opvoedingspraktyk vir elke bevolkingsgroep 

ontstaan (Coetzee 1963:477). 

a) Die doe/ van die opvoeding 

Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet no. 39 van 1967, het bepaal 

dat die karakter van die formele opvoedingspraktyk Christelik-nasionaal 

van aard moes wees (Republiek van Suid-Afrika 1967). Opvoeding was 

derhalwe op die voorbereiding van kinders tot staatsburgers, wat in die 

vrese van die Here sou lewe, en die verkryging van funksionele 

geletterheid gerig. 

b) Belanghebbendes by die opvoeding 

Die algemene beleid van opvoeding is deur die staat, en wel die Minister 

van Onderwys in oorlegpleging met die verskillende administrateurs 

(hoofde van provinsies) en die Nasionale Adviserende Onderwysraad, 

opgestel. Hierdie beleid is op provinsiale vlak deur onder andere 

direkteure van onderwys, skoolhoofde en personeel van die TOD tot 

uitvoer gebring. Ouers wat lid was van skoolrade oftewel bestuursrade, 

is steeds betrek by die formele opvoedingspraktyk. Blanke, swart, 

kleurling en lndier leerders is waar moontlik onderskeidelik deur blanke, 

swart, kleurling en lndier- onderwysers onderrig (Coetzee 1963:469). 
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c) Beheer oor die opvoeding 

Vanaf 1961 tot 1983 is beheer oor die formele opvoedingspraktyk van 

blankes, swartes, kleurlinge en lndiers binne die RSA deur verskillende 

staatsdepartemente behartig (kyk par. 5.2.1.3 c). Die Grondwet van die 

Republiek van Suid-Afrika, Wet no. 110 van 1983, het veranderinge 

meegebring en die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die 

formele opvoedingspraktyk gerig (Republiek van Suid-Afrika 1983). Die 

onderskeie opvoedingspraktyke van blankes, swartes, kleurlinge en 

lndiers is deur afsonderlike departemente en ministers behartig. 

d) Wie is betrek by die opvoeding? 

Blanke, swart, k/eurling en lndierseuns en -dogters is by die formele 

opvoedingspraktyk betrek. Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet 

no. 39 van 1967, het bepaal dat elke blanke kind vanaf die jaar waarin 

hy sewe word, skoolpligtig was (Republiek van Suid-Afrika 1967). Swart 

kinders was vanaf 1980 vanaf hul sesde lewensjaar skoolpligtig, terwyl 

kleurling en lndierkinders vanaf 1974 op sewejarige ouderdom 

skoolpligtig was (Huismans 1982:122, 123). 

e) Die leerinhoud 

Die Wet op Nasionale Onderwysbeleid, Wet no. 39 van 1967, het bepaal 

dat die leerinhoud van die aanvangsklasse moes bestaan uit 

aanvangs/ees en -skryf, reken en godsdiensonderwys (Republiek van 

Suid-Afrika 1967). 
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f) Die onderrigtaa/ 

Volgens Die Wet op Nasionale Ondserwysbeleid, Wet no. 39 van 1967, 

moes aanvangsonderrig in die moedertaa/ van die leerder geskied 

(Republiek van Suid-Afrika 1967). 

g) Lees- en skryfonderrigmetode 

Die globale metode (kyk par 2.5.2.1 c) is vanaf 1952 vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik. Die leerder het daarvolgens 

eers kennis gemaak met woorde, sinne of stories. Die woorde, sinne en 

stories is daarna ontbind in letters. Die lettervorm van elke letter is 

terselfdertyd aangeleer. 

Die Suid-Afrikaanse Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) 

het in 1970 'n beleid vir die onderskeie provinsiale 

onderwysdepartemente met betrekking tot leesonderrig in Afrikaans as 

Eerste Taal in primere skole van die RSA, uitgevaardig. Daarna het 

Omsendminuut no. 110 van 1971 bepaal dat die meeste leerders se 

leesprobleme in die aanvangsklasse van die primere skool begin 

{Transvaalse Onderwysdepartement 1971 ). In reaksie daarop het die 

TOD aanbeveel dat die gekombineerde metode (kyk par. 2.5.2.1 d) vir 

die aanvangsonderrig van lees en skryf in Transvaalse skole gebruik 

moes word. Ouditiewe en visuele persepsie is eers in 'n voorbereidende 

leesprogram verfyn, terwyl die leerder van die eerste dag af met 

betekenisvolle taaleenhede gekonfronteer is. Formele lees- en 

skryfonderrig het begin met die lees van sinne wat uit bekende woorde, 

waarmee die leerder reeds in die voorbereidende leesprogram kennis 

gemaak het, bestaan het. Hierdeur is woordherkenning aangemoedig. 

Daarna is die klankwaarde van elke letter aangeleer om die kind in staat 
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te stel om vreemde woorde te kan ontsluit. Skryfonderrig het 'n aanvang 

geneem sodra die kind die klank ouditief en visueel kon onderskei. 

Lettervorme is dan aangeleer. Die gekombineerde metode is steeds in 

1994 vir die aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik. 

Die gedeelte wat tans onder bespreking is, word afgesluit in 1994 

aangesien ingrypende politieke en administratiewe veranderinge daarna 

in die RSA plaasgevind het. 

5.2.2 Die tydperk 1994 - 1999 

Die beleid van apartheid is sedert 1948 deur die NP toegepas. Verset 

teen hierdie beleid van afsonderlike ontwikkeling het meegebring dat 

daar in die vroee 1990's 'n beleid, wat vir die doel van hierdie navorsing 

as 'n versoeningsbeleid beskryf sal word, ge·implementeer is. Die beleid 

van versoening het met die vrylating van Nelson Mandela in 1990 en die 

daaropvolgende demokratiese verkiesing in 1994, 'n aanvang geneem. 

Dit is teen hierdie agtergrond dat aanvangslees- en skryfonderrig binne 

die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika vanaf 1994 tot 1999 

behandel word met spesifieke verwysing na onderrig in Afrikaansmedium 

skole. 

Na die demokratiese verkiesing in 1994 was die African National 

Congress (ANC) vir die herorganisasie van die formele 

opvoedingspraktyk verantwoordelik. In die aanhef van die Suid

Afrikaanse Skolewet, Wet no. 84 van 1996, word die nodigheid van 

verandering binne die formele opvoedingspraktyk gemotiveer. 

Voorgestelde beleidsveranderinge het ingesluit die demokratisering en 

sentralisering van onderwysbeheer, die integrasie van afsonderlike 
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onderwysdepartemente, 'n multilinguistiese taalbeleid en die daarstel van 

'n nuwe kurrikulum (Republiek van Suid-Afrika 1996). 

Al bovermelde voorgestelde beleidsveranderinge word tans (1999) in 

Suid-Afrika en meer spesifiek in die Gautengse Departement van 

Onderwys (GOO) ge'lmplementeer. Die implementering van 'n nuwe 

kurrikulum is in Omsendbrief no. 86 van 1997 van die GDO gemotiveer 

(Gautengse Departement van Onderwys 1997 b). Hierdie kurrikulum is 

met ingang van 1998 in die aanvangsklasse van die GDO 

ge'lmplementeer. Aanvangsonderrig in lees en skryf speel in 

voorgenoemde ontwikkeling en veranderinge binne die formele 

opvoedingspraktyk 'n belangrike rol in die bemeestering van basiese 

leervaardighede wat vir die ontsluiting van die talente van elke leerder in 

die RSA van belang is. 

5.2.2.1 Die doe/ van die opvoeding 

Die doel van die opvoeding is in 1995 in die Witskrif van Onderwys en 

Opleiding soos volg saamgevat: "die kweek en ontsluiting van die 

talente van elke jong Suid-Afrikaner'' (Republiek van Suid-Afrika 1995). 

5.2.2.2 Belanghebbendes by die opvoeding 

Volgens die EPU [Education Policy Unit] Summary of the ANC Draft 

Policy Framework for Education and Training (1994:3) het die 

gemeenskap, ouers, fasiliteerders en staat by die formele opvoedings

praktyk belang. Die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet no. 84 van 1996, 

maak van die betrokkenheid van beheerliggame by openbare skole, wat 

behoudens die Wet (artikel 16) elke openbare skool beheer, melding 

(Republiek van Suid-Afrika 1996). 
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5.2.2.3 Beheer oor die opvoeding 

Beheer oor die formele opvoedingspraktyk moet op vier vlakke, en wel 

op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak en in skoolverband, 

uitgeoefen word (EPU Summary of the ANC Draft Policy Framework for 

Education and Training 1994). Die Nasiona/e Departement van 

Onderwys is vir beleidsbepalinge rakende die formele 

opvoedingspraktyk verantwoordelik (Republiek van Suid-Afrika 1995). 

Die beheerliggaam van elke openbare skool se take word in die 

Education White Paper van 1996 beskryf (Republic of South Africa 

1996). Die beheerliggaam moet die skoolbeleid, toelatingsvereistes en 

taalbeleid opstel, beheerliggaam-onderwysposte instel en die finansies 

van die skool behartig. 

5.2.2.4 Wie is betrek by die opvoeding? 

Sewejarige seuns en dogters van a/le kultuurgroepe in die RSA is 

volgens Omsendbrief no. 70 van 1996 wetlik verplig om tot die formele 

opvoedingspraktyk toe te tree (Gautengse Departement van Onderwys 

1996). Omsendbrief no. 75 van 1997 bepaal dat elke leerder, ongeag 

ras, geslag, etniese afkoms, geloof, kleur, kultuur, taal of ouderdom in die 

aanvangsklasse onderrig moet ontvang (Gautengse Departement van 

Onderwys 1997 a). 

5.2.2.5 Die leerinhoud 

Omsendbrief no. 114 van 1998 (Gautengse Departement van Onderwys 

1998 a) asook die Foundation Phase (Grades R to 3) draft policy/phase 

document wat in Junie 1997 verskyn het (Republic of South Africa 1997), 
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voorsien fasiliteerders van riglyne en besonderhede wat nodig mag wees 

om die leerinhoude, wat in die nuwe kurrikulum saamgevat is, te 

implementeer. Hierdie leerinhoude is daarop gerig om die leerders toe te 

rus met vaardighede, kennis en gesindhede wat hulle nodig mag he om 

hulself binne hul leefwereld te kan handhaaf. 

Volgens die Foundation Phase (Grades R to 3) draft policy/phase 

document het die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie Outoriteit (SAKO) agt 

leerareas, te wete Taal, Geletterdheid en Kommunikasie, Mens en 

Sosiale wetenskappe, Wiskundige geletterdheid, Wiskunde en 

Wiskunde-Wetenskappe, Natuurwetenskappe, Tegnologie, Ekonomiese 

en Bestuurswetenskappe, Kunste en Kultuur en Lewensorientering vir 

die RSA ge"identifiseer (Republic of South Africa 1997). Die fasiliteerder 

in die aanvangsklas moet uit bovermelde agt leerareas sy eie kurrikulum 

saamstel wat in drie leerprogramme, te wete Geletterdheid, 

Syferkundigheid en Lewensvaardighede verdeel is. Dit mag egter nie uit 

die oog verloor word dat basiese leervaardighede soos lees- en 

skryfvaardighede en syfer- en getalvaardighede, asook perseptuele 

vaardighede in hoofsaak in die aanvangsklas bemeester moet word nie 

(Gautengse Departement van Onderwys 1998 b). 

5.2.2.6 Die onderrigtaa/ 

Die Gautengse Wet op Skoolonderwys, Wet no. 6 van 1995, artikel 18 

(1) bepaal dat die bestuursliggaam die taalbeleid van die openbare skool 

kan bepaal in oorlegpleging met die GDO en onderworpe aan die 

goedkeuring van die Uitvoerende Raad, terwyl artikel 18 (2b) bepaal dat 

die ouer en leerder die reg het om die onderrigtaal van sy keuse te kies 

(Gautengse Departement van Onderwys 1995 a). Die onderrigtaal moet 

verkieslik die leerder se moedertaal wees (Gautengse Departement van 
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Onderwys 1995 b ). Die taalbeleid wat deur die beheerliggaam bepaal is 

mag volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet no. 84 van 1996 artikel 

6 (2) geen vorm van rassediskriminasie in die uitvoering daarvan teweeg 

bring nie (Republiek van Suid-Afrika 1996). 

5.2.2.7 Lees- en skryfonderrigmetode 

Daar word nie in die literatuur melding gemaak van die aanwending van 

'n ander aanvangslees- en skryfonderrigmetode as die gekombineerde 

metode (kyk 2.5.2.1 d} wat vanaf 1971 deur die TOD voorgeskryf is nie. 

Daar word gevolglik van die veronderstelling uitgegaan dat die 

gekombineerde metode vir die aanvangsonderrig van lees en skryf 

voorgeskryf word, alhoewel die taalbelewingsmetode (kyk par. 2.5.2 1 f) 

ook in sommige aanvangsklasse aanvullend tot die gekombineerde 

metode gebruik word. 

Die formele onderrig van lees en skryf is vroeer en word steeds 

voorafgegaan deur 'n voorbereidende leesprogram waarin die ouditiewe 

en visuele persepsie van die leerder eers verfyn word. Sodra die kind 

begin-, eind- en middelklanke kan onderskei in woorde, kan die formele 

onderrig van lees en skryf 'n aanvang neem. Die leerder leer om sinne, 

wat uit bekende woorde van die voorbereidende leesprogram bestaan, te 

lees. Daarna leer hy die klankwaarde van die letters waaruit sinne en 

woorde opgebou is om sodoende te verseker dat onbekende woorde 

ontsluit kan word. Skryfonderrig neem dan ook 'n aanvang, wat behels 

dat die lettervorm van elke klank aangeleer word deur inoefening. 

Die taalbelewingsmetode (kyk par. 2.5.2.1 f) sluit nou aan by die filosofie 

agter Uitkomsgebaseerde Onderwys in die mate waartoe dit betrekking 

het op aanvangslees en -skryf. Die taalbelewingsmetode steun op die 
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leerder se belewenisse en gee derhalwe vir elke leerder die geleentheid 

om sy talente te ontsluit (Republiek van Suid-Afrika 1996). Die leerder 

kry kans om in die aanvangsklas oor sy eie ervaringe te praat. Sy 

ervaringe word deur die opvoeder neergeskryf, waarna hy dit "lees" en 

oorvertel. So word 'n sigwoordeskat opgebou. Namate die leerder die 

woordeskat selfstandig kan gebruik en herken, begin hy om die 

lettervorme te oefen en om sy eie sinne en stories na aanleiding van sy 

belewenisse neer te skryf (Gauteng Department of Education 1998:58). 

Bovermelde beleidsverklaringe en -rigtings rig die formele opvoedings

praktyk soos dit tans (in 1999) daar uitsien. 

5.3 SAMEVATTING 

Die ontwikkeling van die aanvangsonderrig van lees en skryf binne die 

formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika en spesifiek die destydse 

Transvaal en huidige Gauteng is hoofsaaklik deur veranderinge op 

staatkundige en politieke gebied gerig. 

Met die koms van die nedersetters na die Kaap in 1652 is die ryk tradisie 

van Nederland se opvoedingspraktyk en in besonder die 

aanvangsonderrig van lees en skryf (kyk par. 4.2.1) in die Kaap gevestig. 

Die formele opvoedingspraktyk wat onder Nederlandse bestuur ontstaan 

het, is beliggaam in verskeie skoolordonnansies (kyk par. 5.2.1.1 a) wat 

uitgevaardig is. Hiervolgens is die formele opvoedingspraktyk onder 

staatsbeheer geplaas. In die aanvangsklasse is dieselfde metode vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf as in die moederland, naamlik die 

alfabetmetode gebruik. 
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Die verengelsingsbeleid wat onder Britse bestuur tussen 1806 en 1836 in 

die Kaap gevolg is, het 'n wesenlike invloed op die ontwikkeling van 

aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele opvoedingspraktyk 

aan die Kaap gehad. Onderrig en meer spesifiek die aanvangsonderrig 

van lees en skryf is in die openbare staatskole slegs in Engels gegee. 

Vir die aanvangsonderrig van lees en skryf is dieselfde onderrigmetode 

as in Engeland, naamlik die alfabetmetode gebruik. Die Nederlands

sprekende inwoners van die Kaap en omstreke het hulle eie privaatskole 

as verset teen die verengelsingsbeleid gestig. In die aanvangsklasse 

van die privaatskole is dieselfde aanvangslees- en skryfonderrigmetode 

as in Nederland, te wete die alfabetmetode, gebruik. Teenkanting teen 

die Britse owerheid se verengelsingsbeleid en rooftogte aan die 

Oosgrens het daartoe gelei dat Nederlandssprekende oosgrensboere die 

binneland ingetrek het. 

Tydens die Groot Trek vanaf 1836 tot 1850 was die formele opvoeding 

ongeorganiseerd. Ouers of skoolmeesters het leerders op trek onderrig. 

Klem is gele op aanvangslees- en skryfonderrig aangesien dit essensieel 

was vir die voorbereiding van die leerders as lidmate van die kerk. Die 

alfabetmetode en die Trekkers se spreektaal, te wete Nederlands, is vir 

die aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik. 

Kort na die vestiging van die Trekkers teen 1852 in 'n onafhanklike 

Boererepubliek noord van die Vaalrivier, by name Transvaal, het 'n 

formele opvoedingspraktyk 'n aanvang geneem. Die staat was vir die 

voorsiening van formele opvoedingsgeleenthede en spesifiek vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf in die Boererepubliek 

verantwoordelik. Die alfabetmetode en Nederlands is steeds vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik. 



Hoofstuk 5 Die wordingsgang en funksionaliteit van die aanvangsonderrig van lees en 162 
skryf binne die formele opvoedingspraktyk van Suid-Afrika 

Tussen 1872 en 191 O het beleidsbepalinge die ontwikkeling van 

aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele opvoedingspraktyk van 

Transvaal gerig. Hiervolgens het staatsondersteunde onderwys tot stand 

gekom. In hierdie tydperk (1872 - 1910) is die alfabetmetode steeds vir 

aanvangslees- en skryfonderrig gebruik, maar anders as in bovermelde 

tydperke (1652 - 1872), is Nederlands of Engels vir aanvangsonderrig in 

die aanvangsklasse gebruik. Teen 1882 is slegs Nederlands as 

onderrigtaal gebruik, terwyl Engels teen 1892 as onderrigtaal op die 

goudvelde toegelaat is. In die tydperk 1902 tot 1906 is aanvangslees en 

-skryf in Engels onderrig, terwyl beleidsbepalinge in 1907 bepaal het dat 

aanvangslees- en skryfonderrig in die aanvangsklasse in die leerder se 

moedertaal, hetsy Engels of Nederlands, moes geskied. 

Op 31 Mei 1910 het Transvaal deel van die Unie van Suid-Afrika geword. 

Moedertaalonderrig is vanaf 1910 tot en met 1961 vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele opvoedingspraktyk 

van die Unie gebruik. Die klankmetode is tot en met 1952 vir 

aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik en is deur die globale 

aanvangslees- en skryfonderrigmetode opgevolg. 

Republiekwording in 1961 het die daarstel van 'n formele 

opvoedingspraktyk vir elke kultuurgroep in die RSA be'invloed. Die 

leerinhoud van die aanvangsklasse is deur wetgewing bepaal. 

Hiervolgens moes aanvangslees en -skryf, reken en godsdiensonderrig 

in die aanvangsklasse in die leerder se moedertaal onderrig word. Die 

globale metode is tot en met 1971 vir die aanvangsonderrig van lees en 

skryf gebruik, waarna dit deur die gekombineerde metode vervang is. 

Die gekombineerde metode word ook in sommige skole in Gauteng deur 

die taalbelewingsmetode aangevul. 
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Na die eerste demokratiese verkiesing in die RSA in 1994, is nuwe 

wetgewing deur die ANC-regering uitgevaardig, wat die formele 

opvoedingspraktyk wesenlik be'lnvloed het. Daarvolgens is die 

verskaffing van gelyke formele opvoedingsgeleenthede aan al die 

kultuurgroepe van die RSA bewerkstelling. Wetgewing het bepaal dat 

die aanvangsonderrig van lees en skryf in die leerder se moedertaal en 

met behulp van die gekombineerde metode aangebied moes word. Daar 

word in die tydperk onder bespreking met die studie na "veranderende 

opvattinge oor die aanvangsonderrig van lees en skryf' volstaan. 

In die volgende hoofstuk sal die bevindinge, gevolgtrekkings en 

aanbevelings uit die navorsing voorgehou word, om sodoende tot 

praktykverbetering van die formele opvoedingspraktyk in die algemeen 

en van aanvangsonderrig van lees en skryf in die besonder, by te dra. 



6 

'n Summatiewe evaluering van 
die aanvangsonderrig van lees en 
skryf 

"Opvoeding is toekomsgerig, maar om die toekoms te help bou, moet 

die opvoeder die verlede ken. Hy moet gister ken om vandag die 

samelewing van more te help bou" (Pistorius 1982:21). 
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6.1 IN LEIDING 

'n Ondersoek na veranderende opvattinge oor die aanvangsonderrig 

van lees en skryf het die bestudering van enkele teoretiese 

perspektiewe en die wording van aanvangslees- en skryfonderrig in 

tydsperspektief, genoodsaak. 

In die navorsingsverloop is hoofsaaklik van summatiewe 

evalueringsprosedures gebruik gemaak. Summatiewe evaluering 

word na voltooiing van die navorsingsprojek onderneem " ... to permit 

conclusions to be drawn about how well the instruction [research] 

has worked" (Gagne & Briggs 1979:294 ). Summatiewe evaluering 

vind neerslag in die gevolgtrekkings en aanbevelings. 

In die onderhawige navorsing word die navorsingsgegewens 

geevalueer en die bevindinge word puntsgewys aan die leser 

voorgehou. Bepaalde gevolgtrekkings word vanuit die bevindinge 

geformuleer. Aanbevelings wat uit die navorsing voortspruit, word 

as toepassingsmoontlikhede voorgehou. 

6.2 BEVIN DIN GE 

HOOFSTUK 2: TEORETIESE PERSPEKTIEWE OP DIE 

AANVANGSONDERRIG VAN LEES EN SKRYF 

• Taal maak dit vir die mens moontlik om sy leefwereld te verken 

en sy behoeftes kenbaar te maak (kyk par. 2.3). 
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• Taal bestaan uit vier komponente, naamlik praat, luister, lees en 

skryf wat mekaar wedersyds be"invloed en die kind in staat stel 

om met sy leefwereld en die mense daarin te kommunikeer. 'n 

Praat- en luisterwoordeskat word reeds in die primere 

opvoedingsmilieu opgebou, waarop in die aanvangsklas van die 

formele opvoedingpraktyk voortgebou word (kyk par. 2.3). 

• Die kind is in totaliteit met sy aangebore potensiele moontlikhede 

by sy leefwereld betrokke en dit stel horn in staat om taal te 

verwerf (kyk par. 2.2). 

• Die verwerkliking van die volgende moontlikhede is voorwaarde 

vir die verwerwing van taal en meer spesifiek van lees- en 

skryfvaardighede (kyk par. 2.2): 

~ fisieke moontlikhede: Die ontwikkeling van motoriese 

vaardighede, wat hand- en oogspierkoordinasie insluit, is 

onontbeerlik vir lees en skryf (kyk par. 2.2.1 ). 

~ psigiese moontlikhede: Die ontwikkeling van sy kognitiewe, 

affektiewe en konatiewe moontlikhede stel die kind in staat 

om betekenis aan taal te heg, om sy emosies in sy omgang 

met ander te beheer en om sy basiese behoeftes kenbaar te 

maak deur middel van kommunikasie (kyk par. 2.2.2). 

~ sosiale moontlikhede: Die kind leer om te sosialiseer en om 

op te tree ooreenkomstig dit wat binne sy gemeenskap 

aanvaarbaar is, deur kommunikasie met sy leefwereld en die 

mense daarin (kyk par. 2.2.3). 
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~ sedelike moontlikhede: Die kind leer deur kommunikasie met 

sy leefwereld hoe om volgens sosiaal aanvaarbare norme op 

te tree (kyk par. 2.2.4). 

• Vir die leerder wat sy potensiele moontlikhede optimaal wil 

verwerklik sodat hy volwassenheid kan bereik, is dit noodsaaklik 

om te leer lees en skryf (kyk par. 2.1 ). 

• Die daarstel en ontwikkeling van 'n stelsel van geskrewe 

taalklanke (alfabet) het dit vir die mens moontlik gemaak om taal 

visueel voor te stel (kyk par. 2.4 ). 

• Die volgende fases in die ontwikkeling van 'n stelsel van 

geskrewe taalsimbole word onderskei, naamlik: mondelinge 

oordrag, visuele voorstellings, beeldskrif en die ontstaan van 'n 

fonetiese alfabet (kyk par. 2.4.1) 

• Die Latynse alfabet wat met verloop van tyd uit die Sumeriese 

wigskrif, Fenisiese alfabet en Griekse alfabet ontwikkel het, is vir 

spreektale soos Engels en Nederlands wat na groot dele van die 

Westerse wereld versprei het, aangepas (kyk par.2.4.1.4 c). 

• Lees en skryf berus op die kennis van geskrewe taalklanke 

(alfabet) (kyk par. 2.5.2) 

• Lees- en skryfvaardighede kan slegs met doelgerigte onderrig 

binne die formele opvoedingspraktyk bemeester word (kyk par. 

2.5.1). 

• Verskeie metodes, waarvan die alfabetmetode, klankmetode, 

globale metode, gekombineerde metode, eklektiese metode en 
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taalbelewingsmetode in hierdie navorsing bespreek is, is deur 

eeue vir die aanvangsonderrig van lees en skryf in die primere 

skool gebruik (kyk par. 2.5.2.1 ). 

• Die keuse van die onderrigmetode wat vir aanvangslees- en 

skryfonderrig aangewend word, is van wesenlike belang (kyk 

par. 2.5.2.1 ). 

HOOFSTUK 3: DIE WORDINGSGANG EN FUNKSIONALITEIT 

VAN DIE AANVANGSONDERRIG VAN LEES 

EN SKRYF BINNE DIE SUMERIESE, ANTIEKE 

GRIEKSE EN ROMEINSE OPVOEDINGSPRAK

TYKE 

• Die Sumeriers, antieke Grieke en antieke Romaine was reeds 

vanaf 3 000 v.C. besig met vrae oor die formele opvoeding van 

hul kinders (kyk par. 3.1 ). 

• Ekonomiese en samelewingsveranderinge in Sumeria het die 

stigting van skryfskole en die ontstaan van aanvangslees- en 

skryfonderrig genoodsaak (kyk par. 3.2.1 ). 

• Die Sumeriese wigskrif het die ontstaan van 'n stelsel van 

geskrewe taalsimbole en 'n formele opvoedingspraktyk, waarin 

aanvangsonderrig van lees en skryf 'n funksionele rol gespeel 

het, ingelei (kyk par. 3.2). 

• Seuns het lees- en skryfvaardighede in die Sumeriese skryfskole 

aangeleer, om hoofsaaklik handelsbedrywighede op te teken 

(kyk par. 3.2.1.1; par. 3.2.1.4 ). 
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• Herhaling en memorisering van die Sumeriese skryftekens is as 

'n voorwaarde beskou vir die bemeestering van lees- en 

skryfvaardighede in Sumeria (kyk par. 3.2.1. 7). 

• Die antieke Griekse opvoedingspraktyk het gefokus op die 

intellektuele vorming van leerders, daarom was effektiewe 

aanvangslees- en skryfonderrig van belang (kyk par. 3.3.1.4 a). 

• Politieke, sosiale en ekonomiese vooruitgang in die antieke 

Griekse beskawing het die formele opvoedingspraktyk teen die 

vierde eeu v.C. vir seuns van welgesteldes en armes toeganklik 

gemaak (kyk par. 3.3.1.4 d) . 

• Aanvangslees- en skryfonderrig is met behulp van die 

alfabetmetode en in die leerders se spreektaal, naamlik Grieks in 

die Griekse opvoedingspraktyk aangebied (kyk par. 3.3.1.4 f; 

par. 3.3.1.4 g). 

• Die Romeinse denke oor die formele onderrig van lees en skryf 

is deur die Grieke be'invloed (kyk par. 3.4 ). 

• Om in die vraag na diensbare, geskoolde staatsburgers in die 

antieke Romeinse beskawing te voorsien, was aanvangslees- en 

skryfonderrig binne die formele opvoedingspraktyk van 

wesenlike belang (kyk par. 3.4.1.2 a). 

• Seuns en dogters het aanvangsonderrig in lees en skryf binne 

die /udi-skole oftewel primere skole van die Romeinse 

opvoedingspraktyk ontvang (kyk par. 3.4.1.2 d). 
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• Daar is in die /udi-skole van die Latynse alfabet en 

alfabetmetode vir aanvangslees- en skryfonderrig gebruik 

gemaak (kyk par. 3.4.1.2. g). 

HOOFSTUK 4: DIE WORDINGSGANG EN FUNKSIONALITEIT 

VAN DIE AANVANGSONDERRIG VAN LEES 

EN SKRYF BINNE DIE FORMELE OPVOE· 

DINGSPRAKTYKE VAN NEDERLAND EN 

ENGE LAND 

• Die antieke Grieke en Romeine het die verbesondering van die 

formele opvoedingspraktyke in Nederland en Engeland in wese 

be"invloed (kyk par. 4.1 ). 

• Die verspreiding van die Christendom en wel die Rooms

Katolieke Kerk na Nederland en Engeland, het die ontstaan van 

die onderskeie formele opvoedingspraktyke tot gevolg gehad 

(kyk par. 4.2.1.1; par. 4.3.1.1 ). 

• Aanvangslees- en skryfonderrig is deurlopend in Nederland 

sowel as Engeland met behulp van die alfabetmetode aangebied 

(kyk par.4.2.1.1 g; par. 4.2.1.2 g; par. 4.3.1.1 g; par. 4.3.1.2 g). 

• Die onderrig van hoofsaaklik seuns binne die formele 

opvoedingspraktyk van Nederland en Engeland het 

onderskeidelik tot en met 1400 en 1530 'n religieus-vormende 

funksie aangeneem (kyk par. 4.2.1.1 a; par. 4.3.1.1 a). 

• Aanvangslees- en skryfonderrig is tot en met 1400 en 1530 

onderskeidelik in Nederland en Engeland in Latyn aangebied 

(kyk par. 4.2.1.1 f; par. 4.3.1.1 f). 
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• Toenemende verstedeliking het vanaf 1400 'n wesenlike invloed 

op die wording van aanvangslees- en skryfonderrig binne die 

Nederlandse opvoedingspraktyk gehad. Die staat en kerk het 

die formele opvoedingspraktyk gesamentlik beheer (kyk par. 

4.2.1.2 c). 

• Die klem het sedert 1400 op die bemeestering van lees-, skryf

en rekenvaardighede in die Nederlandse opvoedingspraktyk 

geval en seuns asook dogters het onderrig in die formele 

opvoedingspraktyk ontvang (kyk par. 4.2.1.2 d; par. 4.2.1.2 e). 

• Sedert 1400 is Nederlands toenemend as onderrigtaal in die 

Nederlandse opvoedingspraktyk gebruik (kyk par. 4.2.1.2 f). 

• Die Kerkhervorming het vanaf 1530 'n wesenlike invloed op die 

wording van aanvangslees- en skryfonderrig binne die Engelse 

opvoedingspraktyk gehad (kyk par. 4.3.1.2). 

• Die formele opvoedingspraktyk is na die Kerkhervoming deur die 

staat beheer, terwyl Anglikaanse kerkamptenare oor die onderrig 

toesig gehou het (kyk par. 4.3.1.2 c). 

• Die bemeestering van taalvaardighede was sedert 1530 

belangrik in die formele opvoedingspraktyk in Engeland. 

Aanvangslees- en skryfonderrig is in Engels aangebied (kyk par. 

4.3.1.2 e; par. 4.3.1.2 f). 
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HOOFSTUK 5: DIE WORDINGSGANG EN FUNKSIONALITEIT 

VAN DIE AANVANGSONDERRIG VAN LEES 

EN SKRYF BINNE DIE FORMELE 

OPVOEDINGSPRAKTYK VAN SUID-AFRIKA 

• Politieke en staatkundige veranderinge het hoofsaaklik die 

aanvangsonderrig van lees en skryf binne die formele 

opvoedingspraktyk van Suid-Afrika en meer spesifiek die 

destydse Transvaal (1852 - 1994) en huidige Gauteng (1994 -

1999) gerig (kyk par. 5.1 ). 

• Onder Nederlandse bestuur (1652 - 1803) is die alfabetmetode 

en die spreektaal van die nedersetters, te wete Nederlands, net 

soos in die moederland vir aanvangslees- en skryfonderrig in 

skole vir blankes en in slaweskole gebruik (kyk par. 5.2.1.1 a] vi; 

par. 5.2.1.1 a] vii). 

• Die verengelsingsbeleid van die Britse owerheid aan die Kaap 

het die wording van moedertaalonderrig en aanvangslees- en 

skryfonderrig binne die formele opvoedingspraktyk nadelig 

be·1nvloed (kyk par. 5.2.1.1 b ). 

• Aanvangslees- en skryfonderrig in staatskole onder Britse 

bestuur (1803 - 1836) is in Engels aangebied (kyk par. 5.2.1.1 b] 

v). 

• Alhoewel die formele opvoedingspraktyk tydens die Groot Trek 

(1836 - 1850) ongeorganiseerd was, het aanvangslees- en 

skryfonderrig steeds voortgegaan. Die spreektaal van die 

Trekkers, naamlik Nederlands en die alfabetmetode is vir die 
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aanvangsonderrig van lees en skryf gebruik (kyk par. 5.2.1.2 a; 

par. 5.2.1.2 a] vi; par. 5.2.1.2 a] vii). 

• 'n Formele opvoedingspraktyk het na die vestiging van die 

Trekkers in Transvaal teen 1852 'n aanvang geneem. Die 

formele opvoedingspraktyk het vir aanvangslees- en 

skryfonderrig in die moedertaal, te wete Nederlands voorsiening 

gemaak. Die alfabetmetode is vir aanvangslees- en 

skryfonderrig gebruik (kyk par. 5.2.1.2 b; par. 5.2.1.2 b] vi; par. 

5.2.1.2 b] vii). 

• Wetgewing het die wording van aanvangslees en -skryf binne 

die formele opvoedingspraktyk van Transvaal tussen 1872 en 

1910 gerig (kyk par. 5.2.1.2 c). 

• Tussen 1872 en 1910 is Nederlands en/of Engels vir die 

aanvangsonderrig van lees en skryf met behulp van die 

alfabetmetode in skole vir blankes gebruik (kyk par. 5.2.1.2 c] vi). 

• As deel van die Unie van Suid-Afrika is die moedertaal van die 

leerders en die alfabetmetode steeds in skole in Transvaal 

gebruik (kyk par. 5.2.1.3 f; par. 5.2.1.3 g). 

• Nederlands is in 1925 as amptelike taal deur Afrikaans vervang 

(kyk par 5.2.1.3 f). 

• Vanaf die vestiging van die nedersetters aan die Kaap is die 

alfabetmetode hoofsaaklik vir aanvangslees- en skryfonderrig 

gebruik. Die klankmetode het die alfabetmetode vervang en is 

tot en met 1952 vir aanvangsonderrig van lees en skryf in skole 

van die TOD gebruik (kyk par. 5.2.1.3 g). 
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• Sedert 1952 het die globale metode die klankmetode in 

Transvaal vervang {kyk par. 5.2.1.4 g). 

• Staatkundige en politieke faktore het die formele 

opvoedingspraktyk in Suid-Afrika sedert 1961 be"invloed. 

Afsonderlike ontwikkeling van skole van verskillende 

kultuurgroepe was aan die orde van die dag (kyk par. 5.2.1.4 a). 

• Sedert 1971 word die gekombineerde metode vir 

aanvangsonderrig van lees en skryf in die destydse Transvaal en 

die huidige Gauteng gebruik (kyk par. 5.2.1.4 g). 

• Met die amalgamering van alle onderwysdepartemente en 

oopstelling van skole vir leerders van alle kulture sedert die 

eerste demokratiese verkiesing in 1994 in die RSA, word gelyke 

opvoedingsgeleenthede aan leerders van alle kultuurgroepe 

voorsien (kyk par. 5.2.2.1 ). 

• Wetgewing bepaal sedert 1995 dat aanvangslees- en 

skryfonderrig in die moedertaal van die leerder of die taal van sy 

keuse geskied en dat die gekombineerde metode vir 

aanvangslees- en skryfonderrig gebruik moet word (kyk par. 

5.2.2.6; par. 5.2.2. 7). 

6.3 GEVOLGTREKKINGS 

Die kind is in totaliteit met sy aangebore potensiele moontlikhede in 

staat tot die verwerwing van taal en meer spesifiek van lees- en 

skryfvaardighede. Hierdie vaardighede (wat reeds latent in die 

primere opvoedingsituasie teenwoordig is) word doelgerig in die 

aanvangsklasse van die formele opvoedingspraktyk deur verskeie 
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metodes aan die leerder onderrig. Die aanvangsonderrig van lees 

en skryf berus egter op die kennis van geskrewe taalklanke. Die 

ontwikkeling van geskrewe taalklanke het dit deur die eeue 

toenemend vir die kind moontlik gemaak om op 'n sinvolle wyse met 

sy wereld te kommunikeer. 

Die sinvolheid en effektiwiteit van hierdie kommunikasie en in 

besonder die aanvangsonderrig van lees en skryf is deur die eeue 

deur veranderende opvattinge gekenmerk. Die opvattinge is onder 

meer be'lnvloed deur faktore soos die ontwikkeling van die alfabet, 

asook sosiale, politieke en ekonomiese veranderinge. 

'n Toename in handelsbedrywighede het in hoofsaak tot die 

verspreiding van die aanvangsonderrig van lees en skryf en in die 

besonder die aanwending van die alfabetmetode, na die antieke 

Griekse en Romeinse beskawings en Suid-Afrika gelei, terwyl die 

vestiging van die aanvangsonderrig van lees en skryf in Nederland 

en Engeland onder meer deur die verspreiding van die Christendom 

gerig is. 

In die antieke Griekse en Romeinse beskawing, Nederland, 

Engeland en Suid-Afrika is die aanvangsonderrig van lees en skryf 

deur 'n behoefte aan geskoolde staatsburgers en/of kerkamptenare 

be'lnvloed. Daar is gevolglik toenemend aandag aan die ontwikkeling 

van die formele opvoedingspraktyk en die stigting van skole 

geskenk. Verstedeliking in Nederland, die Kerkhervoming in 

Engeland en demokratisering in Suid-Afrika het ook in toenemende 

mate tot die beskikbaarstelling van aanvangslees- en skryfonderrig 

aan leerders van alle kultuurgroepe aanleiding gegee. Hierdie 

veranderinge het tot die aanvangsonderrig van lees en skryf in die 

leerders se moedertaal gelei. 
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Opvattinge oor die effektiewe aanvangsonderrig van lees en skryf 

word vandag steeds deur sosiale, ekonomiese en politieke 

veranderinge gerig en dit sal steeds in die toekoms die opvattinge, 

oor wat effektiewe aanvangslees- en skryfonderrig behels, 

be"invloed. 

6.4 AANBEVELINGS 

In die onderhawige navorsing is daar hoofsaaklik na die rol van die 

formele opvoedingspraktyk in die effektiewe onderrig van 

aanvangslees en -skryf verwys. Die formele opvoedingspraktyk kan 

egter nie die volle omvang van taalverwerwing hanteer nie, maar 

moet op betekenisvolle wyse op die praat- en luisterwoordeskat wat 

die leerder in die primere opvoedingsmilieu verwerf het, voortbou. 

Die rol van die ouer in die taalverwerwing van die leerder behoort 

daarom aangespreek te word. 

Die volgende aanbevelings ten opsigte van ouerbetrokkenheid, 

ouerbegeleiding en effektiewe onderrig in die formele opvoedings

praktyk, wat die optimale verwerkliking van lees- en 

skryfvaardighede ten doel het, word as toepassingsmoontlikhede 

voorgehou. 

• Ouers behoort daadwerklike ondersteuning en leiding te ontvang 

van die gemeenskap en formele opvoedingspraktyk. 

~ Daar behoort riglyne oor die optimale verwerkliking van 

taalvaardighede neergele te word. 

~ Skakeling tussen die formele opvoedingspraktyk en ouers 

van voorskoolse leerders is van wesenlike belang. 
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lnligtingsessies, wat die verwagte taalvaardigheidsvlak van 

die skoolbeginner aanspreek, behoort reeds die jaar voor 

skooltoetrede gereel te word. 

• Effektiewe aanvangslees- en skryfonderrig binne die formele 

opvoedingspraktyk vereis 'n weldeurdagte taalverrykingspro

gram wat reeds voorskools ge"lmplementeer behoort te word. 

~ Skakeling op gereelde grondslag tussen opvoeders van die 

grondslagfase (Graad 0 - Graad 3) is van wesenlike belang. 

~ Taalverrykingsaktiwiteite behoort in werksessies van 

grondslagfase-opvoeders beplan te word. 

~ Die media, hetsy koerant, tydskrif, radio, televisie of 

rekenaar, behoort by taalverrykingsprogramme betrek te 

word. 

• Die formele opvoedingspraktyk behoort na die oopstelling van 

skole, toenemend voorsiening te maak vir die aanvangsonderrig 

van lees en skryf aan leerders met verskillende kulture, 

vermoens en agtergronde. 

~ 'n Kennis van die lewens- en wereldbeskouing van verskeie 

kulture is nodig om 'n effektiewe aanvangsleesprogram aan 

te bied. 

~ Verskille tussen individuele leerders en groepe leerders 

behoort in ag geneem te word by die keuse van 'n 

onderrigmetode vir lees en skryf. Die taalbelewingsmetode 

kan hiervoor aangewend word. 
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~ Die eklektiese onderrigmetode vir lees en skryf behoort 

toenemend vir die aanvangsonderrig van lees en skryf 

gebruik te word. Hierdie metode maak voorsiening vir 'n 

voorbereidende taalverrykingsprogram, wat dien as voorbe

reiding vir aanvangslees- en skryfonderrig, en vir individuele 

en groeponderrig. 

6.5 SLOTOPMERKING 

Die kind bevind horn van geboorte af in 'n leefwereld wat baie eise 

aan 'n individu stel. Die kind moet in hierdie leefwereld relasies stig 

en daarvoor het hy taalvaardighede, waarvan lees en skryf 

onontbeerlike komponente is, nodig. 

Die bemeestering van taalvaardighede is daarom van wesenlike 

belang en moet optimaal verwesenlik word. Dit is vir die opvoeder in 

die aanvangsklas van die primere skool belangrik om te besef dat hy 

'n primere rol speel in die taalverwerwing van die leerder in sy klas. 

Die onderrig in die aanvangsklas moet daarom effektief wees, en dit 

is slegs moontlik as die opvoeder intensioneel daarop gerig is om 'n 

weldeurdagte taalverrykingsprogram aan te bied en om 'n 

onderrigmetode vir aanvangslees- en skryfonderrig te gebruik, wat 

die optimale verwerkliking van lees- en skryfvaardighede, tot gevolg 

sal he. 

Die effektiwiteit van die aanvangsonderrig van lees en skryf, sal 

bepaal of die leerder in die toekoms sy taalvaardighede optimaal sal 

kan benut, om 'n positiewe bydrae te lewer in die diverse 

samelewing waarin hy horn bevind. 
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