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OPSOMIYIING 

Die bestuursverantwoordelikhede van die skoolhoof ten 

opsigte van skoolsport is vanuit 'n juridies-opvoedkundige 

perspektief ondersoek. Sport is eerstens in 'n opvoed

kundige perspektief geplaas en daar is onder andere gewys 

op die plek van sport binne die onderwysstelsel en die 

waarde van sport vir die kind as opvoedeling. Daarna is 

vanuit 'n bestuursperspektief besin oor aangeleenthede wat 

verband hou met skoolsport, met besondere verwysing na die 

bestuurstake van die skoolhoof. Die navorsing behels ook 

'n bespreking van relevante juridiese aspekte en die 

implikasies daarvan vir skoolbestuur. 
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SUMMARY 

The managerial responsibilities of the headmaster with 

regard to sport in schools have been 

juridical educational point-of-view. 

examined from a 

Firstly sport is 

viewed from an educational perspective in order to show, 

place and value to the child within the inter alia, its 

educational system. 

Secondly sport is considered from a managerial perspective 

in order to consider managerial responsibilities regarding 

school sports with special reference to the headmaster as 

manager of the shcool. 

Thirdly this research contains a discourse of relevant 

juridical aspects, and their implications regarding school 

management vis-a-vis the headmaster. 

In consequence, this research has led to guidelines and 

recommendations which should enable a headmaster to effect 

a more efficient system of management with regard to 

school sports. 
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HOOFSTUK 1 

AKTUALITEIT, PROBLEEMSTELLING, DOEL, NAVORSINGSMETODES, 

TERREINAFBAKENING, ORDENING EN BEGRIPSVERKLARINGE 

1.1 AKTUALITEIT VAN DIE NAVORSING 

1 • 1 • 1 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN SKOOLSPORT 

"Daar bestaan reeds eeue lank 'n hegte verband tussen 

opvoeding en sport. Alie opvoedkundiges glo dat die kind 

in totaliteit opgevoed moet word en die deelname aan sport 

is 'n belangrike aspek tydens die opvoeding van die kind 

en mag nie verwaarloos word nie. Sport help die kind nie 

slegs met die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep 

nie, maar dit help ook met sy selfverwesenliking" (Nie

woudt 1989:25). Die voile ontwikkeling van die mens 

behels oak sy fisies-motoriese ontsluiting. Hiervoor leen 

sportvaardighede hulle uitnemend omdat dit eis dat alle 

bewegingsmoontlikhede van die mens in die liggaam ontwik

kel word (Van Schalkwyk 1986:230). 

In 'n Memorandum opgestel deur die S.A. Onderwysblad (Die 

Unie 1982:268) word die standpunt ingeneem dat sport ge

sien kan word as 'n middel wat daarop ingestel is om die 

opvoeding van die kind te bevarder en wanneer dit nie so 

gehanteer word nie, het dit op skoal geen bestaansreg nie. 

Laasgenoemde gedagte plaas die noadsaaklikheid van skool

spart vandag meer ender die saeklig. Die wye mediadekking 

wat ernstige sportbeserings die afgelape tyd geniet het 

onderstreep die aktualiteit van hierdie anderwerp. 
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1. 1. 2 ENKELE PROBLEME IN VERBAND MET SKOOLSPORT EN DIE 

BELANGRIKHEID VAN RELEVANTE BESTUURSREellNGS 

In 'n artikel in Die Burger (6 Julie 1989:2) ender die 

opskrif: "Nekbeserings neem net in S.A. rugby nie af 

nie," s~ dr. Alf Kettles, hoof van die spinale eenheid van 

die Conradie-Hospitaal en prof. Tim Noakes, hoof van sport

geneeskunde van die Universiteit van Kaapstad, dat Suid

Afrika die enigste groat rugbyland in die w~reld is waar 

nekbeserings 

Volgens dr. 

ender skolerugbyspelers nie afneem nie. 

Kettles was daar in 1989 agt rugbyspelers tot 

die Conradie-Hospitaal se spinale eenheid toegelaat. 

Rugby is nie die enigste skoolsport waarin spelers aan 

ernstige beserings blootgestel is nie. In die 1970's het 

'n vyftienjarige seun van Tongaat sy nek gebreek gedurende 

'n gimnastiekoefening en 'n veertienjarige skooldogter van 

Pietermaritzburg sterf nadat sy met 'n diskus teen die kop 

getref is. In die 1980's sterf 'n skooldogter nadat sy in 

die bors getref is deur 'n spies en 'n negejarige 

skoolseun nadat 'n sokkerdoelhok op horn val (Parmanand 

1987: 102-103). 

Reeds in 1981 het die Kaaplandse Onderwysdepartement baie 

bewus geword van sportbeserings omdat dit wye publisiteit 

begin geniet het en die beeld van sport baie nadelig bein

vloed het. Die saak is gemonitor deur middel van kwartaal

likse opnames. Dit is ester die ernstige beserings wat 

langtermyn verlamming en skade aan leerlinge berokken wat 

die Departement baie bekommer het. Daarom is daar 'n 

besonder omvattende Nuusbrief op 29 Julie aan skole uitge

stuur om sportbeserings en veral ru9bybeserin9s te voorkom 

en beter te hanteer. Hierdie nuusbrief is opgevolg met 'n 

omvattende omsendbrief (no. 92. 10 Desember 1986) waarin 
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vervat is om sportbeserings te voorkom. Die be

departementele bepaling vestig opnuut die aandag op 

die bestuur van skoolsport. 

1 • 1 • 3 DIE BELANGRIKHEID VAN JURIDIESE AANGELEENTHEDE BY 
DIE BESTUUR VAN SKOOLSPORT 

Ons reg het volgens Bondesio (1989:4) die stadium bereik 

dat daar van 'n persoon wat in 'n besondere veld aktief 

is, verwag word om op hoogte te wees met die regsvoor

skrifte wat sy optrede in 'n besondere veld grootliks sal 

beheer. Bray (1989:5) sluit hierby aan deur daarop te wys 

dat die onderwys nie in 'n regsvrye gebied funksioneer nie 

en dat elke handeling op hierdie terrein, hetsy 'n be

stuurs- of opvoedkundige handeling, 'n regsgrondslag het. 

Onderwysers, net soos beoefenaars van ander erkende profes

sies, behoort dus kennis te h~ van die regsbepalings en 

juridiese beginsels wat op hul beroep van toepassing is. 

Volgens Van Wyk (1987:13) stel relevante regskennis onder-

wysers 

fend 

in staat om hul professionele pligte meer doeltref-

te verrig. Suksesvolle opvoedende onderwys hang 

volgens horn in 'n groat mate af van die wyse waarop onder

wysers onderwysbeleid, wetgewing, ordonnansies en regula

sies implementeer. 

Bondesio (1989:3-4) sluit soos volg hierby aan: "Die 

staat ken aan al die partye wat gesamentlik by 'n saak 

betrokke is, regte en pligte toe waardeur die taak en rol 

van elke party afgebaken word sodat die saak wat ter spra

ke is, ordelik kan verloop. In die geval van die onderwys 

word daar byvoorbeeld aan die ouer, die kind, die onder

wyser en die staat afsonderlike en gesamentlike regte en 

pligte toegeken sodat die onderwys en opvoeding van die 

kind ten beste kan verloop". 
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Die kind se reg tot opvoeding word duidelik bepaal in 

wette, ordonnansies en regulasies. Hierdie reg tot opvoe

ding sluit veel meer in as die reg op onderrig aangesien 

dit redelik omvattend is en oak aspekte soos liggaamlike 

ontwikkeling en dus sport insluit volgens die Wet op Nasio

nale Onderwysbeleid, 1967 {Wet 39 van 1967), asook die Wet 

op Nasionale Beleid van Algemene Onderwyssake {Wet 76 van 

1984) CBondesio 1989:41). 

In die geval van skoolsport is daar verskeie areas wat 

potensieel gevaarlik is vir die kind. In Die Burger 

(1 Augustus 1989:3) s~ prof. S.A. Strauss dat instansies 

soos ender andere die skoal, 'n verantwoordelikheid het om 

te verseker dat hy 'n redelike mate van sorgsaamheid aan 

die dag l~ om veral ernsti9e sportbeserin9s tot 'n minimum 

te beperk. Andersins loop hy en die onderwysdepartement 

gevaar van aanspreeklikheid en kan eise van miljoene rande 

volg. 

"In sport, laws are everywhere. These laws are formal or 

informal, internally created or externally imposed. Be

sides their own rules and laws, sports are subject to 

general law. Sporting activity - whether the actual play

ing or the initial organization - is as much to be con

trolled by the ordinary law as any other social behaviour" 

{Barnes, soos aangehaal deur Parmanand 1987:agterblad). 

'n Onderwyser kan ham in soverre dit sy werk raak, nooit 

op onkunde van die reg beroep nie (Beckmann 1989:4). Dit 

is dan oak heel van pas dat in die ''Kriteria vir die Evalu

ering van Suid-Afrikaanse kwalifikasies vir indiensneming 

in die onderwys" daar vanaf 1989 vereis word dat die stu

dent in sy voordiensopleiding met wetlike aspekte van die 

onderwys kennis maak. 
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DIE BESTUURSIMPLIKASIES VAN SKOOLSPORT VIR DIE 

SKOOLHOOF 

In Die Burger (7 Julie 1989) ender die opskrif, "Bese

rings: Skole lankal gemaan", s~ dr. Schalk Walters, Direk

teur van Onderwys in Kaapland dat die Kaapse Onderwysde

partement in sy omsendbrief van 10 Oesember 1986 riglyne · 

neergel~ het om sportbeserings te bekamp. Die departement 

het ook 'n uiters dringende beroep op hoofde gedoen om toe 

te sien dat alle moontlike maatreels getref word om sport

beserings so ver moontlik te voorkom. 

Skoolsport het vele aktuele bestuursimplikasies vir die 

skoolhoof wat so moet beplan, organiseer, leiding gee en 

beheer dat opvoedende onderwys daardeur bevorder word en 

die onderwysdoelwitte van die betrokke gemeenskap op 'n 

formele wyse so doeltreffend moontlik bereik word. (Bar

nard 1986:366). Dit alles moet geskied binne die raamwerk 

van die talle voorskrifte en riglyne van Onderwyswetgewing 

en ondergeskikte wetgewing (Bondesio 1989:134). 

Om onnodige leerlingbeserings te voorkom, homself te kan 

handhaaf en onnodige hofsake te voorkom, behoort die skool

hoof volgens Van Wyk (1987:13) te weet wanneer hy aan

spreeklik gehou kan word vir nalatigheid. Hy behoort ook 

te weet wanneer hy aangekla kan word weens wangedrag of 

oortreding van die professionele gedragskode. 

1.2 PROBLEEMSTELLING, TERREINAFBAKENING EN DOEL 

1.2.1 PROBLEEMSTELLING 

Die opmerking van dr. Walters, Direkteur van Onderwys in 

Kaapland, dat die Kaaplandse Onderwysdepartement in 'n 

omsendbrief aan skoolhoofde en rektore maatreels aange-
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kondig het om die hoe voorkoms van sportbeserings ender 

skoolkinders te bekamp (Die Burger 7 Julie 1989) en van 

prof. S.A. Strauss dat die skoal, afrigter, skeidsregter 

en onderwysdepartement die gevaar loop van aanspreeklik

heid in gevalle van sportbeserings (Die Burger 1 Augustus 

1989), het besliste onderwysbestuursimplikasies vir die 

skoolhoof. Skoolsport as 'n noodsaaklike opvoedings

aangeleentheid het belangrike bestuurs- en juridiese 

aspekte. 

Omdat onderwysreg tans nie op siste~atiese wyse in alle 

onderwysersopleidingskursusse bestudeer word nie, is baie 

onderwysers en dus ook skoolhoofde onbewus daarvan dat 

hulle in die eerlike uitoefening van hulle professionele 

pligte, wat skoolsport ender andere insluit, in regsge

skille en hofsake betrokke kan raak. {Van Wyk 1987:13) 

In Suid-Afrika bestaan daar 'n dringende behoefte by onder

wysbestuurders om grater duidelikheid te kry oor hoe die 

reg sekere vereistes ten opsigte van die bestuurstake van 

die skoolhoof daar stel en wat die implikasies hiervan op 

die onderwysbestuurder se aanspreeklikheid ten opsigte van 

skoolsport is. Deur doeltreffende skoolbestuur kan talle 

leerlingbeserings en moontlike aanspreeklikheid vir nala

tigheid vermy word. Die skoal het nie net 'n verpligting 

om leerlinge deur ender meer skoolsport op te voed nie, 

maar oak om te verseker dat skoolsport as opvoedingsakti

wi tei t saver moontlik veilig is. Dit kan alleenlik bewerk

stellig word deur 'n effektiewe en veilige sportprogram, 

ontwikkel aan die hand van riglyne wat op 'n wetenskaplike 

wyse 9eidentifiseer is. 

Samevattend kan die probleem wat ondersoek word soos volg 

geformuleer word: Watter opvoedkundige, bestuursmatige 

en juridiese aspekte hou verband met die skoolhoof se 
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verantwoordelikheid ten opsi9te van skoolsport en wat is 

die implikasies hiervan vir die onderwyspraktyk? 

1.2.2 TERREINAFBAKENING 

Vir die doel van die navorsin9 word die volgende terreinaf

bakenin9 9edoen: 

* 

* 

* 

* 

Daar word in hierdie navorsin9 veral 9efokus op die 

skoolhoof se bestuursrol en -verantwoordelikhede met 

betrekkin9 tot skoolsport. 

Oaar word voorts gefokus op sekere juridiese aspekte 

wat verband hou met bogenoemde bestuursrol en take van 

die skoolhoof. 

Hierdie navorsin9 is beperk tot sekond~re skole van 

die Kaapse Onderwysdepartement. 

Daar word 9evol9lik gekonsentreer op die sportsoorte 

wat normaalwe9 by bogenoemde skole aangetref word. 

1.2.3 OOEL 

Die bree al9emene doelstellin9 met hierdie studie is om 

riglyne neer te 1~ waarbinne skoolsport op opvoedkundi9e 

en 'n regsgesonde wyse kan 9eskied. 

Ten einde hierdie algemene doelstelling te bereik word die 

vol9ende besondere doelstellings nagestreef: 

1.2.3.1 Om sport in 'n opvoedkundige perspektief te 

plaas deur te wys op die plek van sport binne 

die onderwysstelsel en die waarde daarvan vir 

die kind as opvoedelin9. 
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Om sport in 'n bestuursperspektief te plaas deur 

te wys op die skoolbestuursaangeleenthede wat 

verband hou met skoolsport met besondere verwy

sing na die hoof as bestuurder van die skoal. 

Om sport in 'n juridiese perspektief te plaas 

deur die juridiese aspekte toe te lig wat ver

band hou met die skoolhoof se bestuurstake 

insake skoolsport. 

Om juridiese, bestuursmatige en opvoedkundige 

riglyne neer te l~ en aanbevelings te maak sodat 

skoolsport op 'n opvoedkundige, bestuursmatige 

en regsgesonde wyse kan geskied. 

1.3 METODE 

Die volgende navorsingsmetodes is in die ondersoek ge

bruik: 

* 'n Literatuurstudie 

• Gestruktureerde onderhoude met kundige amptenare en 

ander belanghebbendes 

1.3.1 LITERATUURSTUDIE 

Hierdie navorsing is deur middel van 'n literatuurstudie 

van talle prim~re en sekond~re bronne onderneem. 

1.3.1.1 Prim~re bronne 

Die prim~re bronne 

sies, departementele 

sake. 

behels ender andere wette, ordonnan

omsendbriewe, handleidings en hof-
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1.3.1.2 Sekond~re bronne 

Die sekond~re bronne het betrekkin9 op tersaaklike opvoed

kundi9e, juridiese en bestuurskundi9e aspekte. 

1.3.2 ONDERHOUDE MET KUNDIGES 

Gestruktureerde onderhoude is met amptenare van die onder

wysdepartement en ander kundiges gevoer om 9roter duide-

1 i kheid oar sekere juridiese reelin9s te kry. Lan9s hier

die we9 kon besondere knelpunte 9eidentifiseer word en 

ri9lyne en werke bekom word wat vir die navorsin9 uiters 

waardevol is. 

1.4 ORDENING 

Hoofstuk een behels hoofsaaklik die aktualiteit, probleem

stelling, doelnavorsingsmetodes, terrreinafbakening, orde

ning en be9ripsverklarin9e van die navorsin9. 

In hoofstuk twee is skoolsport in onderwysstelselverband 

bespreek. Die skoal as struktuur waar sportbeoefening 

plaasvind, word binne die konteks van die Suid-Afrikaanse 

onderwysstelsel bespreek met besondere verwysing na die 

samestelling van die onderwysstelsel, die komponente van 

die onderwysstelsel en die struktuuraard van die skoal. 

Daarna word sport as 'n aktiwiteit in Suid-Afrikaanse 

skole bespreek met verwysing na 'n historiese oorsig, die 

waarde van sport vir die kind as opvoedeling, en die par

tye betrokke by skoolsport. 

In hoofstuk drie word skoolsport binne skoolbestuursver

band bespreek. Daar word in besonder verwys na die skool

hoof as professionele leier en bestuurder van die skoal, 
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asook die skoolbestuursaangeleenthede wat verband hou met 

skoolsport en enkele aktuele aspekte van sport wat beson

dere implikasies het vir die bestuur van sport. 

Hoofstuk vier behels 'n bespreking van die juridiese aspek

te van skoolsport. Die bronne van die Suid-Afrikaanse 

onderwysreg 

skoolsport 

en die besondere regsbepalings ten opsigte van 

word bespreek. Daar word in die besonder 

gelet op die administratief-regtelike beginsels en dilik

tuele aanspreeklikheid in die konteks van skoolsport. 

Verder word die implikasies van die reg vir die bestuur 

van skoolsport aangetoon. Aandag word gegee aan die 

invloed van die reg op die daarstelling van 'n sportbeleid 

en die implementering daarvan, die invloed van die reg op 

die organisering, finansiele bestuur, personeelbestuur en 

beheer van sport. By elke bestuurshandeling word riglyne 

neergel~ wat vervat behoort te word om te verseker dat die 

handelinge voldoen aan die eise soos in hoofstukke twee en 

drie geformuleer en dus juridies en opvoedkundig verant

woordbaar is en skoolsport dus op 'n regsgesonde wyse 

geskied. 

In hoofstuk vyf word 'n samevatting van die belangrikste 

bevindinge gegee en die nodige gevolgtrekking gemaak. 

Enkel aanbevelings random die bestuurstaak van die skool

hoof ten opsigte van skoolsport, asook verdere navorsings

moontlikhede wat uit die navorsing mag voortvloei, word 

oak gemaak. 

1.5 PERSPEKTIEF 

Die opvoedkundige waarde van sport word vandag algemeen 

erken. Deelname aan sport het nie alleen groat waarde vir 

die ontwikkeling van die liggaam en die fisiese weerbaar-
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making nie, maar oak vir die aankweek van karaktereien-

skappe. Sport op skoal moet dus opvoedkundig gerig wees 

ten einde opvoedkundige doelstellings na te streef. 'n 

Opvoedkundige perspektief is dus onontbeerlik. 

Velerlei belanghebbende partye is by skoolsport betrokke. 

Skoolsport kan dus net sinvol verloop indien dit volgens 

bestuursbeginsels bedryf word. Die organisering van 'n 

doeltreffende sportprogram het definitiewe raakpunte met 

die bestuursprosesse. In die navorsing sal daar pertinent 

aandag geskenk word aan skoolsport binne die konteks van 

skoolbestuur. Tersaaklike bestuursbeginsels sal begryplik 

prominent in die navorsing figureer. 

perspektief is dus onontbeerlik. 

'n Bestuurskundige 

Die belanghebbende partye betrokke by 'n skoal se sportpro

gram is in 'n bepaalde verhouding tot mekaar. Die doel 

van die reg is ender meer om verhoudings te re~l en die 

onderskeie belange te versoen. Daarsonder kan die skoal 

se sportprogram nie regmatig verloop nie. Ten einde 'n 

regsgesonde sportprogram by die skoal te verseker moet 

tersaaklike juridiese beginsels verreken word. 'n Studie 

meet gemaak word van die relevante juridiese bepalings ten 

einde te bepaal watter vereistes dit stel aan 'n sinvolle 

en doelmatige sportprogram by die skoal. Die sportprogram 

hou verband met juridiese aspekte aangesien daar verhou

ding, belan9eversoenin9, aanspreeklikheid, regte, voor

regte, pligte, verantwoordelikhede, bevoegdhede, 9esa9s

dele9erin9, reels, prosedures, ens. ter Sprake is. Hier

die navorsing het dus ook 'n juridiese perspektief. 

Enige wetenskaplike studie wat die waarheid wil ontbloot, 

moet dit doen aan die hand van die Skrif ''Pas op dat nie-

mand julle van 

wat misleidend 

Hom af wegvoer deur teoriee en argumente 

is nie" {Kol. 2:8). Kennis is 'n eienskap 
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van God (Rom. 11:33) en van die mens (1 Kor. 8:1, 7, 11). 

Kennis kry egter 'n Christelike betekenis deurdat God 

Homself en sy heilswerk aan die mens bekend gemaak het en 

word dus gelyk aan die kennis van die openbaring van God 

(Luk 1:77). Die besit van hierdie kennis is 'n besondere 

kenmerk van die Christen (2 Kor. 6:6). Daarom word hier-

die kennis 

verstand (2 

Heilige Gees 

as die vrug van Goddelike verligting van die 

Kor. 4:6) en as 'n besondere gawe van die 

(1 Kor. 1:5; 12:8) beskou. Hierdie navor-

sing word dus oak vanuit 'n Christelike perspektief onder

neem. 

1.6 BEGRIPSVERKLARING 

Ten einde verwarring te voorkom wanneer sekere termino

logie ter sprake kom, word die volgende begrippe verklaar: 

1.6.1 ADMINISTRATIEFREG 

Administratiefreg is daardie deel van die publiekreg wat 

die organisasie, bevoegdhede en optrede van staats

administrasie reel (Wiechers soos aangehaal deur Pretorius 

1983:12). 

1.6.2 AUDI ALTERAM PARTEM 

Die audi alteram 

oak geleentheid 

1988:19). 

partem-reel beteken dat die ander party 

moet kry om sy saak te stel (Bray 

1.6.3 DELEGATUS DELEGARE NON POTEST 

Die spreuk delegatus delegare non potest beteken dat die 

persoon aan wie 'n bevoegdheid gedelegeer is, nie verder 

aan 'n ander mag subdele9eer nie (Bray 1988:35). 
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1.6.4 DILIGENS PATERFAMILIAS 

Diligens 

van die 

beteken 

huis of 

"goeie" en paterfamilias beteken "vader 

die 

verwag om so sorgsaam 

(Beckmann 1989:59). 

1.6.5 GEMENE REG 

gesin". 

SOOS 'n 

Daar word van die persoon 

goeie vader op te tree 

Gemene reg, ten opsigte van die Suid-Afrikaanse reg, 

verwys na die groat deel van ans reg wat nie in wetgewing 

vervat is nie, maar eintlik die basis of raamwerk van ans 

reg is (Van Wyk 1987:22). 

1. 6. 6 GE SAG 

Gesag, met spesifieke verwysing na owerheids9esa9, is die 

bevoegdheid van organe van die staat "om in dwingende hoe

danigheid op te tree" (Van Wyk soos aangehaal deur Preto

rius 1983:9). 

1. 6. 7 IN LOCO PARENTIS 

Die begrip in loco parentis beteken letterlik "in die plek 

van die ouer" (Beckmann 189:52). 

1. 6. 8 INTRA VIRES 

Intra vires beteken "binne die trefwydte van die magtig

ende wet". Ultra vires is wanneer die trefwydte van die 

ma9ti9ende wet oorskry word (Bray 1988:59-60). 

1. 6. 9 MALA FIDE 

Met kwade bedoelings (Bray 1988:60). 
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1.6.10 NALATIGHEID 

Nalatigheid is die verwyt wat 'n persoon tref idien hy 

ender gegewe omstandighede versuim om op te tree socs wat 

'n "redelike man" ender dieselfde omstandighede sou optree 

(Beckmann 1989:60). 

1.6.11 PATERFAIYIILIAS 

By die vraag na nalatigheid word die sorg wat 'n redelike 

man (die bonus pater familias) aan die dag sou l~, as 

toets gebruik (Bray 1988:84). 

1.6.12 REGULASIE 

Regulasies is ondergeskikte wetgewing waardeur opdragte 

deur die ministers van die verskillende eiesake en alge

mene sake onderwysdepartemente, asook die verskillende 

direkteure van onderwys uitgevaardig word (Bray 1988:12). 

1.6.13 REGSPRAAK 

Regspraak is die bran van onderwysreg wat geskep is deur 

die regskeppende optrede van howe (Van Wyk 1987:24). 

1.6.14 SKOOLSPORT 

Skoolsport behels alle sportaktiwiteite wat deur 'n skoal 

of deur ander instansies gereel en aangebied word, waaraan 

die leerlinge en die onderwysers, as deel van die onder

rig- en opvoedingsprogram van die skoal, met die goedkeu

ring van die hoof en die bestuursraad van die skoal deel

neem (Omsendbrief no. 64/1988 paragraaf no. 1). 
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1.6.15 WET 

Wet9ewin9 is die belangrikste bran van onderwysreg. Dit 

word op verskillende vlakke deur verskeie wetgewende 

li99ame uit9evaardi9, byvoorbeeld parlement~re (sentrale 

vlak) en ondergeskikte (tweede en derde vlak) wet9ewin9 

(Bray 1988:9). 
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HOOFSTUK 2 

SKOOLSPORT: IN ONDERWYSSTELSELVERBAND 

2.1 INLEIDING 

Die skoal se primere taak is onderwys. Die leerlinge 

ontvang onderrig in ooreenstemming met bepaalde sillabusse 

en kurrikula. Die moderne skoal se arbeidsterrein het 

egter uitgebrei en sluit vandag 'n groat verskeidenheid 

algemene opvoedkundige bedrywighede in. Hierdie aktiwi

tei te vul die formele onderrig aan en word ko-kurrikulere 

bedrywighede genoem (Handleiding K.O.D. 1982:343). 

Die diens van die moderne skoal strek veel wyer as die 

klaskamer. Dit is juis hierdie ko-kurrikulere aktiwiteite 

wat aan 'n skoal ~n besondere karakter verleen en 'n 

kenmerkende vormende invloed op die leerlinge uitoefen. 

Die opvoedkundige waarde van sport word vandag algemeen 

erken. Deelname aan sport het nie alleen groat waarde vir 

die ontwikkeling van die liggaam en fisiese weerbaarheid 

nie, maar oak vir die aankweek van goeie karaktereien

skappe (Botha 1985:8-9). 

Die onderwysdepartement het 'n verantwoordelikheid ten 

opsigte van skoolsport en gee amptelike erkenning aan die 

bedrywighede deur onder andere die noodsaaklike geriewe by 

skole te voorsien of te help voorsien. Tydens inspeksies 

word kennis geneem van die bydrae wat skole en onderwysers 

in hierdie verband lewer en dit word in aanmerking geneem 

by die evaluering van onderwysers en skoolhoofde. Die 

skoolhoof kan 'n groat diens aan die leerlinge onder sy 

sorg en oak aan die hele gemeenskap lewer deur ham, 
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benewens doelgerigte en doeltreffende onderrig binne die 

klaskamer, oak te beywer vir 'n wye spektrum opvoedende 

ko-kurrikulare bedrywighede in en om sy skool. Skool

hoofde moet leerlinge aanmoedig om aan sport dee! te neem 

en die opvoedkundige doelwitte van deelname meet altyd in 

die 009 gehou word. So sal die groat massa leerlinge die 

waarde van sport kan beleef (Handleiding 1982:354). 

In hierdie hoofstuk word skoolsport in 'n opvoedkundige 

perspektief geplaas. Die skoal as struktuur waar sportbe

oefening plaasvind, word binne die konteks van die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel geplaas. Daarna word sport as 

'n aktiwiteit in sekondare skole van die Kaapse Onderwys-

departement bespreek. 

2.2 DIE SKOOL AS STRUKTUUR WAAR SPORTBEOEFENING PLAAS

VIND BINNE DIE KONTEKS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE 

ONDERWYSSTELSEL 
' 

2.2.1 INLEIDING 

I 

'n Onderwysstelsel is 'n middel of instrument wat deur 'n 

gemeenskap geskep word 

doelgerigte, beplande en 

Schalkwyk 1988:6). 

om onderwys aan sy lede op 'n 

geordende wyse te voorsien (Van 

Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel bestaan uit 'n aantal 

substelsels aangesien daar vir die verskillende bevolkings

groepe verskillende sub-onderwysstelsels bestaan (Bondesio 

1987:74). Die onderwysstelsel vind sy doe! in.opvoedende 

onderwys, daarom gaan dit in genoemde stelsels volgens Van 

Schalkwyk (1988:6) om die gesistematiseerde, versnelde, 

dubbele ontsluiting van die kind met die 009 op sy kultuur

mandaat in die wareld. Die ontsluiting van die opvoeding 

deur die opvoeder meet aan die hand van opvoedingsinhoude 

geskied deur die uitvoering van opvoedings- en leer-
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handelinge ter verrykin9 van die opvoedingsdoel (Van 

Schalkwyk 1988:28-29). 

In hierdie afdelin9 word 'n beknopte oorsi9 gegee van die 

struktuur en komponente van die Blanke onderwysstelsel tot 

op hede. Die skoal as inri9tin9 waar sportbeoefenin9 

plaasvind word dan binne die konteks van die onderwys

stelsel 9eplaas. 

2.2.2 DIE STRUKTUUR VAN DIE ONDERWYSSTELSEL 

2.2.2.1 Inleiding 

Wetenskaplike bestuderin9 van onderwysstelsels het aange

toon dat alle onderwysstelsels sekere universele struktuur

beginsels en kenmerke het. Daar is volgens Stone 

(1981:65-118) oak verskille tussen individuele stelsels 

weens die invloed van natuurlike en kulturele faktore van 

die betrokke leefw~reld en gemeenskapsmotiewe. Die 

bepaalde struktuur van 'n onderwysstelsel is noodsaaklik 

om 'n bepaalde doel te bereik (Van Schalkwyk 1988:7). 

Vervolgens word kortliks gewys 

struktuurbeginsels met besondere 

Afrikaanse onderwysstelsel. 

op bogenoemde universele 

verwysing na die Suid-

2.2.2.2 Die onderwysstelsel is 'n vervlegtingstruktuur 

Die onderwystelsel is 'n omvattende struktuur waarin talle 

partye op harmonieuse wyse saamwerk ter wille van 'n 

gemeenskaplike doel naamlik formele opvoedende onderwys 

(Rupert! 1974:4). Dit is 'n gekompliseerde struktuur 

waarin die 

hoofsaaklik 

skoal 'n sentrale plek inneem, aangesien dit 

vir opvoedende onderwys verantwoordelik is 

Schalkwyk 1987:28-29). Die strukture wat gemoeid is (Van 

met opvoedende onderwys word deur Van Schalkwyk (1988:11) 
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die onderwyskundige struktuur genoem. Die ander 

onderwysvennote naamlik die gesinne, ouerverenigings, 

georganiseerde onderwysprofessie, onderwysdepartemente, 

onderwysowerhede en privaatsektor verrig elk 'n besondere 

onderwystaak volgens hul aard of struktuur. Hulle is 

egter nie direk met opvoedende onderwys gemoeid soos die 

skoal nie. Hierdie vennote staan bekend as onderwys

belanghebbende strukture, onderwysondersteuningsdienste en 

onderwysbestuur en administratiewe strukturele verbande 

(Van Schalkwyk 1986:61). Van Schalkwyk (1989:174-178) 

onderskei drie beginsels vir vervlegting, naamlik dat die 

vervlegting pedagogies gekwalifiseerd moet wees, dat die 

sosiale verbande hulle interne soewereiniteit in die 

vervlegting behou en dat die vervlegting deur die staat 

geintegreer en geharmonieer word. 

Waar die 

dit van 

verskillende sosiale verbande mekaar ontmoet, is 

belang om ter wille van optimale doeltreffendheid 

die wedersydse belange en aandeel in opvoedende onderwys 

deur middel van 'n nuwe tipe sosiale struktuur formeel te 

organiseer. So byvoorbeeld word die wedersydse belange 

van die gesin aan die een kant en die skoal aan die ander 

kant by die opvoedende onderwys deur middel van verbande 

soos die bestuursraad en die ouer-onderwysersvereniging 

georganiseer. 

So oak is die staat volgens Van Wyk (1987:29) verantwoorde

lik vir die juridiese harmoniering van belange binne die 

onderwysstelsel. Harmoniering geskied deur die skepping 

van strukture vir medeseggenskap, inspraak en koordinering 

asook deur juridiese reelings ten opsigte van al die par

tye se onderwystake, bevoegdhede en bevoegdheidsterreine. 
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2.2.2.3 Die onderwysstelsel skep 'n 9eor9aniseerde opvoe

ding~veld 

Die onderwysstelsel as opvoedkundige struktuur funksioneer 

as geheel, maar dit bestaan uit 'n veelheid partye en 

strukture wat 'n verskeidenheid onderwystake verrig. Daar

om word die onderwysstelsel as organisasie wetenskaplik 

bestuur (Van Schalkwyk 1986:84-85). Die stelsel moet oak 

voortdurend aangepas word by die nuwe onderwysbehoeftes en 

omstandighede. Volgens Van Wyk (1987:29) behoort al die 

onderwysvennote en belanghebbendes inspraak en medeseg

genskap te h~ in alle aspekte van die formele onderwys as 

eie saak asook algemene onderwysnorme en -standaarde. 

2.2.2.4 Die onderwysstelsel is met die besondere leef

w~reld vervleg 

Die onderwysstelsel is ingebed in 'n besondere leefw~reld 

en word deur verskeie faktore en kragte beinvloed. Dit is 

volgens Van Wyk (1987:29) 'n geintegreerde deel van die 

nasionale volkskultuurmilieu en dien as brug tussen die 

huislike milieu waaruit die kind kom, die wyer nasionale 

kultuurmllieu en die wyer w~reld van beskawings. Die 

onderwysstelsel is dus 'n vervlegting van die onderwysende 

opvoeding met die kultuur van die samelewing waartoe dit 

behoort asook met die wyer kultuurw~reld (Ruperti 1974:6}. 

Die natuur-sy van die werklikheid (die demografiese, 

fisieke, biotiese 

kultuur-sy daarvan 

linguale, sosiale, 

geloofsaspekte) het 

die onderwysstelsel. 

en psigiese aspekte), asook die 

(die analitiese, kultuurhistoriese, 

ekonomiese, estetiese, juridiese en 

'n groat invloed op alle fasette van 

Volgens Stone (1974:24-48) meet daar 

by die beplann~ng van onderwysstelsels dus voortdurend ag 

geslaan word op al hierdie faktore van die besondere leef

w~reld wat die stelsel beinvloed. 
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Die grondmotiewe van die betrokke gemeenskap beinvloed ook 

die onderwysstelsel. Elke gemeenskap se lewe, kultuur en 

optrede word beheer deur 'n grondmotief(we) wat sy 

lewensbeskouing ten grondslag l~. Die lewensbeskouing 

weer lei en rig volgens Van Schalkwyk {1988:251) die 

gemeenskap se teoriee en filosofiee en dit beinvloed sy 

onderwys- en ander tipes beleid wat weer as grondslag vir 

sy onderwyspraktyk dien. 

'n Grondmotief is wesenlik 'n gemeenskapsmotief wat op die 

enkeling invloed uitoefen en ten grondslag l~ van die gees 

en rigting van 'n bepaalde gemeenskap {Ruperti 1974:5). 

Volgens Stone (1981:105) het hierdie kragte derhalwe ook 

'n invloed op vele aspekte van die onderwysstelsel soos 

onderwysbeleid en onderwysbestuur. 

So byvoorbeeld het die grondmotiewe van die Engelse 

gemeenskap 

middelklas 

in Suid-Afrika uitgeloop op die vorming van 'n 

wie se waardes beslag aan die onderwysstelsel 

van Suid-Afrika gegee het. Die Afrikaner se bydrae tot 

die onderwys was hoofsaaklik om Christelik-Nasionale 

onderwys te kry (Badenhorst 1985:8). 

Indien in die beplanning van onderwysstelsels nie rekening 

gehou word met die ekapsis waarin onderwysstelsels hulle 

bevind nie, en indien die grondmotiefbepaalde leefw~reld-

vervlegting nie verreken word nie, 

ontstaan in die opvoedingsveld wat 

moet skep {Pretorius 1983:27). 

sal daar anomaliee 

die onderwysstelsel 

2.2.3 KOMPONENTE VAN DIE ONDERWYSSTELSEL 

2.2.3.1 Inleiding 
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Elkeen van die komponente waaruit die onderwysstelsel 

saamgestel is, het 'n bepaalde funksie (funksionele taak) 

wat dit in die onderwysstelsel moet verrig (Van Schalkwyk 

1988:62). In hierdie afdeling word. 'n oorsig gegee oar 

die komponente van die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel wat 

'n invloed op skoolsport het. Die komponente kan op grand 

van hul take en funksies soos volg ingedeel word: 

Bestuurs- en administratiewe strukture. 

(i) Strukture met besondere bestuurs- en administra

tiewe funksies. 

(ii) Strukture met algemene bestuurs- en administra

tiewe funksies. 

(iii) Onderwysondernemende strukture. 

(iv) Onderwysondersteuningsdienste. 

(v) Onderwysbelanghebbende strukture. 

2.2.3.2 Bestuur- en Administratiewe Strukture 

Die bestuur- en administratiewe strukture is verantwoor

del ik vir bepaalde bestuursprosesse soos beleidmaking, 

organisering, finansiering, personeelbestuur, prosedures 

en beheer, asook sekere hulpprosesse soos beplanning, 

ko~rdinering en kommunikering (sien par. 2.4). 

Die bestuurs- en administratiewe strukture kan volgens Van 

Schalkwyk (1988:78) in twee subkategoriee verdeel word, 

naamlik: 

* die met besondere bestuur- en administratiewe funk

sies en 
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die met algemene bestuur- en administratiewe funk

sies. 

(a) Strukture met besondere bestuurs- .en administratiewe 

funksies. 

(i) Strukture vir Onderwysbeleidmaking. 

Die Suid-Afrikaanse onderwysbeleid is gebaseer op bepaalde 

beleidsbeginsels soos uiteengesit in die Witskrif oor 

onderwysvoorsiening in die R.S.A., 1983, en die reelings 

in die 1983-grondwet en Wet 76 van 1984 (Wet op die 

Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake 1984). Laasge

noemde wet bepaal die wyse waarop algemene onderwysbeleid 

gemaak moet word. Alle onderwysdepartemente op sentrale 

vlak en die ander onderwysvennote het medeseggenskap in 

algemene beleidmaking. Daar is afsonderlike departemente 

van onderwys vir die verskillende bevolkingsgroepe wat 

elkeen die bevoegdheid het om besondere onderwysbeleid op 

te stel binne die perke van die algemene onderwysbeleid. 

Op streeks- en plaaslike vlakke word die onderwysbeleid 

verder gedetailleer, met inagneming van plaaslike onder

wysbehoeftes en omstandighede (Van Wyk 1987:39-40). 

In verband met skoolsport kan die volgende as voorbeelde 

van strukture vir beleidmaking beskou word: 

* Departement van Nasionale Opvoeding: Benewens die 

bepaling van algemene onderwysbeleid vir alle bevol

kingsgroepe is die Departement volgens Van Schalkwyk 

(1988:93-94) verantwoordelik vir die bevordering van 

algemene kultuur, sport en ontspanning. 
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Departement van Onderwys en Kultuur: Volksraad: 

Hierdie Departement is verantwoordelik vir die 

voorsiening van alle onderwys vir Blankes. 

Beleidmaking binne die riglyne van die algemene onder

wysbeleid en die besondere onderwysbehoertes van die 

Blanke volksgroep. (Oak oar skoolsport.) 

Finansiering 

rinansies). 

(begroting, verdeling en beheer oar 

Voorsiening van koordineringsliggame vir blanke onder

wys. 

Die Wet op Onderwysaangeleenthede (Volksraad) (no. 70 van 

1988) het die verdeelde beheer van die verlede beeindi9 

deur die vier provinsiale onderwysdepartemente ender die 

beheer van die Departement Onderwys en Kultuur, Admini

strasie Volksraad te plaas. Blanke onderwys sorteer tans 

onder die minister van Onderwys en Kultuur, Volksraad. 

Die vier komponente bly egter voortbestaan as takke van 

die Departement Onderwys en Kultuur, Administrasie Volks-

raad, elk ender beheer van 'n Direkteur van Onderwys 

(Borman 1989:286 287). 

(ii) Strukture vir onderwysadvies en -koordinering 

Die staat is vanwee gespesialiseerdheid van die baie 

gemeenskapstake volgens Van Schalkwyk (1988:97) genoodsaak 

om deskundiges te vind om horn oor bepaalde terreine waar 

hy 'n rol moet speel, te adviseer. Deur advies en koordi

neringsliggame kry die verskillende bevolkingsgroepe op 

nasionale vlak die geleentheid tot inspraak en medeseggen

skap in onderwysbeleid (Van Wyk 1987:31). Daar is ook 

adviesliggame op nasionale-, streeks- en plaaslike vlakke 

waarop die georganiseerde onderwysproressie, ouergemeen-
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skappe en kundiges sitting het. Die verskillende advies

strukture kan soos volg 'n invloed op skoolsport h~: 

• 

• 

(iii) 

Die Suid-Afrikaanse Raad van Onderwys (SARO) deur hul 

advies ten opsigte van 

finansiering van onderwys. 

norme, standaarde en 

Komitee van Onderwysdepartementshoofde (KODH) deur 

hul advies ten opsigte van formele standaarde en 

f inansiering van onderwys. 

Onderwysrade as advies- en ko~rdineringsliggame vir 

elke provinsiale onderwysdepartement deur hul advies 

aan die Direkteur van Onderwys oor enige saak in 

verband met die onderwys, insluitende skoolsport. 

Die Komitee van Onderwyshoofde (KOH) wat aanbevelings 

by die Minister van Onderwys en Kultuur Cvir Blanke 

onderwys) doen ten opsigte van beleid van onderwys, 

skole, onderwysersopleiding, asook advies oor enige 

ander aangeleentheid betreffende onderwys. Volgens 

Borman (1989:292) het hierdie liggaam ook 'n belang

rike ko~rdineringsfunksie. 

Netwerkkomitees wat die Superintendent-generaal van 

Onderwys en die KOH van advies bedien rakende onder-

wysaangeleenthede. Hierdie komitees bestaan uit ver-

teenwoordigers van die Departement van Onderwys en 

Kultuur en verteenwoordigers van elke provinsiale 

onderwysdepartement (Borman 1989:292). 

Strukture vir onderwysbeplanning 

Volgens Van Schalkwyk (1988:104) bestaan daar binne elke 

provinsie streke wat weer op hulle beurt in komprehensiewe 

eenhede of plaaslike strukture verdeel kan word. Die 
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plaaslike struktuur het 'n plaaslike Beplanningsbeamptes 

wat bestaan uit die Kringsuperintendent van Onderwys, die 

Skoolraadsekretaris en die Voorsitter van die Skoolraad. 

Die Streekbeplanningskomitee bestaan uit die Skoolhoof, 

die Voorsitters 

Superintendente 

van die Skoolrade, die Streeksekretaris, 

van Onderwys en die Skoolraadsekreta

werk van die komitees is om al die besondere risse. Die 

behoeftes van die betrokke verantwoordelikheidsgebied te 

identifiseer, inligting te verskaf aan hoer gesag, asook 

inligting aan skoolrade in verband met geboue en terreine. 

(iv) Strukture vir onderwysbeheer 

In alle onderwysdepartemente is daar Superintendente van 

Onderwys wat hoofsaaklik vir beheer en toesig verantwoorde

lik is (Van Wyk 1987:32). Die Inspektoraat wat 'n same

stelling van superintendente van onderwys is, evalueer 

alle werksaamhede van die onderwysinrigtings en neem 

korrektiewe maatreels om probleme reg te stel ten einde 

die doeltreffendheid en effektiwiteit van die onderwys te 

verhoog (Van Schalkwyk 1986:122-123). 

(v) Strukture vir onderwysnavorsing 

Onderwysdepartemente het volgens Van Wyk {1987:32) buro's 

of soortgelyke strukture wat navorsing onderneem. Die 

werksaamhede daarvan is spesifiek gerig op besondere onder

wysprobleme wat betrekking het op 'n bepaalde streek of 

provinsie waarvoor die departement onderwys voorsien. Die 

Kaaplandse Onderwysdepartement se Navorsingsafdeling onder

neem volgens Borman (1989:260) opvoedkundige studie, onder

soek en navorsing op provinsiale vlak. Onder andere word 

daar deur hierdie afdeling ook navorsing oor skoolsport 

gedoen. In 1986 het die afdeling 'n nuusbrief die lig 

laat sien om rugbybeserings te voorkom en beter te 

behandel. Die Raad van Geesteswetenskaplike Navorsing 
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(RGN) is onder andere oak verantwoordelik vir onderwys

navorsing en die koordinering daarvan. In 1982 het die 

RGN 'n verslag oar sport in die RSA opgestel waarin 

skoolsport oak betrek is. 

(vi) Onderwysberoepsrade 

Hierdie rade moet toesien dat die professionele opvoeder 

horn nie aan onbehoorlike of onprofessionele gedrag skuldig 

maak nie en dat die status en aansien van die onderwys

professie gehandhaaf en bevorder word (Van Wyk 1987:33). 

Die Suid Afrikaanse Onderwysraad vir blankes {SADR) is 'n 

voorbeeld van so 'n raad. Hierdie raad bedien die ower

heid van advies oar onderwysbeleidsake en onderwyswet

gewing waardeur die onderwyser geraak sal word, asook 

regulasies wat kragtens bestaande wetgewing uitgevaardig 

mag word (Van Schalkwyk 1988:106). (Hierdie liggaam is 

vervang deur die Federale Onderwysraad {FOR). 

(b) Strukture met 'n algemene bestuurs- en administra

tiewe funksie 

Die belangrikste bestuursliggame met algemene bestuurs- en 

administratiewe take wat 'n invloed het op skoolsport in 

Kaapland is die volgende: 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Ministers van Onderwys 

Depa~tement van Onderwys en Kultuur, Administrasie: 

Volksraad 

Kaaplandse Onderwysdepartement 

Streekkantore van Kaaplandse Onderwysdepartement 

Streekrade van Onderwys 

Skoolrade 

Bestuursrade 

Onderwysinrigtingsbestuur 
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Hierdie strukture en pesone is volgens Van Wyk (1987:33) 

belas met algemene bestuurs- en administratiewe take soos 

beleidmaking, organisering, 

stuur, prosedures en beheer. 

finansiering, personeelbe-

2.2.3.3 Onderwysondernemende strukture· 

Op grand van die onderwysbehoeftes van die Suid-Afrikaanse 

gemeenskap bestaan daar 'n verskeidenheid van onderwys-

ondernemende strukture (onderwysinstitute) (Van Wyk 

1987:33). Hierdie studie let veral op die skoal as 

onderwysondernemende struktuur en 

sekond~re skole vir Blankes in Kaapland. 

' meer besonder die 

Volgens Pretorius (1983:20) is die skoal slegs een van die 

samelewingsverbande wat in vervlegting saamwerk en saamge

organi seer word om die onderwysstelsel te vorm. Die skoal 

is 'n onderrig- en leerplek met opvoedende onderwys as 

doel. In die volgende afdeling word die struktuuraard van 

die skoal in meer besonderhede bespreek (sien para. 

2.2.4). 

2.2.3.4 Onderwysondersteuningsdienste 

Onderwysdienste verrig volgens Van Schalkwyk (1986:163) 'n 

besondere taak tot die ondersteuning van opvoedende onder

wys. Hierdie dienste kan in twee kategoriee verdeel word, 

naamlik: 

(a) 

Daar 

die 

Ondersteuningsdienste aan leerlinge: 

is verskeie ondersteuningsdienste wat verband hou met 

opvoeding en welsyn van die kind. Die volgende 

dienste kan 'n invloed h~ op skoolsport. 
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(i) Skoolbiblioteekdiens: 

Die skoolbiblioteekdiens stel boeke en tydskrifte op 'n 

geordende wyse aan leerlinge beskikbaar. Die skoolbiblio

teek kan ook uitgebrei word tot 'n mediasentrum waar 

skuifies, rolfilms, klank- en videokassette en ander media 

vir gebruik in ender andere sportafrigting tot beskikking 

van die onderwys opgebou word. 

(ii) Mediese en tandheelkundige diens: 

Mediese inspeksies word op 'n roetinebasis by alle skole 

uitgevoer en alle leerlinge meet hulle aan 9eneeskundi9e 

ondersoek onderwerp (Van Schalkwyk 1988:141). Mediese 

verslagkaarte word dwarsdeur leerlinge se skoolloopbane 

bygehou deur mediese superintendente wat die inspeksies 

uitvoer (Borman 1989:280). Na afloop van elke mediese 

inspeksie word die noodsaaklike inli9tin9 aan die 

personeel van die betrokke skoal deur9e9ee. 

Hierdie inli9tin9 het 'n besliste uitwerking op 

skoolsport, aangesien leerlinge van tyd tot tyd afgeraai 

word om as gevolg van mediese redes aan sekere 

sportaktiwiteite deel te neem. 

(iii) Leerlingvervoer: 

In die gebiede waar die bevolking yler versprei is, kan 

voorsiening gemaak word vir die vervoer van leerlinge na 

die naaste skoal (Van Schalkwyk 1988:142). Skoolsport 

vind hoofsaaklik voor of na die amptelike skooltyd plaas 

en daarom sal dit in sommige gevalle beinvloed word deur 

die stelsel van leerlingvervoer. By sommige skole begin 

die sportprogram onmiddellik na afloop van die skooldag as 

9evol9 van die afstand tussen ouerhuis en skoal en die 

stelsel van leerlingvervoer. 
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(b) Ondersteuningsdienste aan onderwysers: 

Die volgende ondersteuningsdienste aan onderwyspersoneel 

kan 'n invloed h~ op skoolsport: 

(i) Vakkundige adviesdiens: 

'n Praktiese vak socs Li99aamlike Opvoeding skakel baie 

nou met skoolsport. Die vakadviseurs wat onderwysers vir 

Li99aamlike Opvoeding bystaan, begelei en adviseer, betree 

van tyd tot tyd die terrein van skoolsport en verskaf dan 

oak in hierdie verband advies en leiding aan onderwysers. 

(Nel 1990:3). 

(ii) Onderwysershulpdiens: 

Volgens Van Schalkwyk (1988:145) is die diens ingestel op 

aanvullende indiensopleidingskursusse en orienterings

kursusse wat op vakkundige en/of professionele verbetering 

gemik is. Onderwyssentrums in Kaapland wat deel hiervan 

vorm, bied onder andere seminare aan oor sake soos sportbe

serings en verskaf inligtingstukke aan onderwysers in die 

verband (Nel 1990:3). 

(iii) Ondersteuningsdiens: 

Hierdie ondersteuningsdiens is reeds vroeer in hierdie 

afdeling bespreek ender ondersteuningsdienste aan leer

linge. (Sieri para. 2.2.3.4). 

(iv) Onderwysersopleiding: 

Volgens Van Wyk (1987:34) kan die aanvangsopleiding van 

onderwysers 

Die meeste 

oak as 'n ondersteuningsdiens gereken word. 

inrigtings maak in hierdie aanvangsopleiding 
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voorsiening vir sportopleiding sodat die 

staat is om een of meer sportsoorte te 

wanneer hy of sy die onderwysersberoep betree. 

(v) Onderwysnavorsing: 

onderwyser in 

kan onderrig 

Die strukture vir onderwysnavorsing is reeds in paragraaf 

2.2.8.2 bespreek. Van Schalkwyk (1988:145) wys op die 

belangrikheid van die beskikbaarstelling van die navor

singsresul tate. 

(vi) Kommunikasiediens: 

Hierdie di ens se hooftaak vol gens Van Schalkwyk 

(1988:146), is skakeling na binne en buite die onderwys

stelsel. Skoolsport kan ender andere van die sake wees 

waaroor hierdie diens 'n skakelingsfunksie lewer. 

2.2.3.5 Onderwysbelanghebbende strukture 

Die kind word opgevoed sodat hy sy lewenstaak in die 

gemeenskap 

daad 'n 

kan vervul. Die formele onderwys is dus inder-

di ens 

Hierdie verband 

aan die kind, die ouers en die gemeenskap. 

tussen die skoal en die gemeenskap bring 

mee dat die verskillende samelewingsverbande (socs staat, 

kerk en gesin) bepaalde verwagtings van die skoal koester 

en belang het by die formele onderwys (Van Wyk 1987:35). 

Ten diepste bly dit volgens Van Schalkwyk (1986:176) die 

gemeenskap se verantwoordelikheid om toe te sien dat elke 

taak behoorlik en volgens die beginsels wat daarvoor ge

stel word, uitgevoer sal word. Opvoeding en onderwys is 

'n gemeenskapstaak waarby die hele gemeenskap 'n intense 

belang het. 

Die volgende strukture en samelewingsverbande het 'n 

besondere belang by formele onderwys: 



* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Staat 

Onderwysdepartemente 

Gesinne 
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Georganiseerde ouergemeenskappe 

Kerke 

Onderwysersorganisasies 

Kultuurliggame 

Sportli99ame 

Welsynsdienste 

Die totale private en openbare sektor 

Die belanghebbende strukture by skoolsport word in die 

volgende afdeling bespreek. (Sien paragraaf 2.3.5). 

2.2.3.6 Samevatting 

Die onderwysstelsel is •n omvattende en gekompliseerde 

struktuur. In die voorafgaande afdelings is aangetoon dat 

die onderwysstelsel •n groat verskeidenheid van komponente 

het. Elk van hierdie komponente verrig besondere take en 

funksies om doeltreffende opvoedende onderwys moontlik te 

maak. 

2.2.4 DIE STRUKTUURAARD VAN DIE SKOOL 

2.2.4.1 Inleiding 

Die skoal meet primer as 'n onderriginstituut of 

-struktuur gesien word wat deur opvoeding gekwalifiseer 

word (Stone 1979:162). Van Schalkwyk (1988:115) siuit 

hierby aan deur te se dat die primere doel van die skoal 

opvoedende onderrig tot verantwoordelike mandaatvervulling 

is. Hierdie doel impliseer allerlei sekondere sake. Die 

struktuur van die skoal word soos volg deur Stone 

(1974:79) ontleed: 
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Alle onderwysinrigtings is: 

* 

* 

* 

• 

verbonde vir versnelde, beplande, georganiseerde 

ontsluiting van die opvoedeling met 

grense en maontlikhede wat deur die aktstruktuur van 

die mens (kind) bepaal is 

wat funksianeer op 

kultuurontwikkeling 

grand van die stand van 

ender leiding van 'n bepaalde grondmotief • 

Die moderne skoal vertaon vol gens Van 

(1988:116-117) die valgende struktuurkenmerke: 

Schalkwyk 

* 

• 

* 

• 

* 

* 

Dit is 'n onderrig- en leerplek 

Dit behels leerlinge 

Dit behels leermeesters 

Dit behels leerstof 

Dit het 'n bepaalde doe! 

Dit is met die belanghebbende samelewingsverbande 

vervleg 

Dit konformeer met die milieu waarvan dit dee! vorm 

Dit beskik oor 'n interne en soewereine bevoegdheid 

om formele opvoedende onderwys te onderneem 

Die skoal is 'n instelling wat bestuur word 
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In hierdie afdeling word 'n beknopte oorsig gegee van die 

struktuurkenmerke van die skoal as instituut waar skool

sport beoefen word. 

2.2.4.2 Die skoal is onderrig- en leerplek 

Die skoal is daardie sosiale struktuur in die 

onderwysstelsel waar daar hoofsaaklik ontsluiting (onder

rig deur die onderwyser en leer deur die kind) plaasvind. 

Die doel van die onderwysstelsel word dus hoofsaaklik 

binne die skoal bereik (Van Zyl 1987:8-9). Om daardie 

gebeure te laat plaasvind, is dit noodsaaklik om volgens 

Van Schalkwyk (1988:117) die saamtrekking van die volgende 

"elemente" te verkry, naamlik leerlinge, leermeesters, 

leerstof en leerdoel. Volgens Du Tait ( 1979: 54) le die 

taak van die skoal as opvoedingsinrigting opgesluit in die 

opvoeding van die "he le kind" omdat die kind as totale 

mens midde-in die opvoedingsituasie verkeer. 

Hierdie standpunt word ondersteun deur Gunter (1981:11-12) 

en Van Loggerenberg (1970:45). Omdat sport volgens Nieu

woudt (1988:25) 'n baie belangrike aspek tydens die opvoe

ding van die kind is, is die skoal ook 'n geskikte plek 

vir sportonderrig en die aanleer van sportvaardighede. 

2.2.4.3 Die skoal behels leerlinge 

Sander leerlinge kan onderrig en leer nie plaasvind nie en 

kan die skoal nie skoal wees nie. Die universele wese of 

eie aard van die kind bepaal die grense en moontlikhede 

van die skoal en dit weer die onderwysstelsel. Die skoal 

kan niks meer doen en wees as wat die potensiaal in die 

kind beslote is nie (Van Loggerenberg 1970:41-44). Die 

skoal ontvang sy onderrigtaak omdat die kind onderrigbaar 

is, sy doelmatigheid omdat die kind 'n lewensdoel het en 
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sy taak om leer te laat plaasvind omdat die kind oor 'n 

leervermoe beskik (Van Schalkwyk 1988:118). Net soos die 

kind oor analitiese en linguale vermoens beskik, beskik hy 

ook oor liggaamlike vermoens en is dit moontlik om horn 

deur middel van liggaamlike aktiwiteit te onderrig en sy 

liggaamlike vermoens te ontsluit (Van Loggerenberg 

(1970:88). 

Elke skoal is 'n besondere skoal op grand van sy leerlinge 

se besondere individualiteit. Dit besorg aan die skoal 'n 

besondere aard, wat bepalend is vir die tipe leerstof van 

die skoal, hul onderrigmetodes en die tipe opgeleide 

onderwysers wat benodig word (Van Schalkwyk 1988:118). 

2.2.4.4 Die skoal behels onderwysers 

Om die doel van volledige, gebalanseerde, gediffe-

rensieerde en normatiewe ontsluiting deur middel van 

opvoedende onderwys te bereik, vereis goed toegeruste en 

bekwame leermeesters. Daar word van die leermeesters 

volgens Van Schalkwyk (1988:118) lewensbeskoulike, vakkun

dige en professionele kennis vereis. 

Die bekwaamheid van die onderwysers sluit volgens Brezinka 

(1987:4) benewens vakkennis ook beroepsetiek in die morele 

houding teenoor sy werk in. 

2.2.4.5 Die skoal behels leerstof 

Opvoedende onderwys vind deur rniddel van leerstofont

slui ting plaas sodat die skole van 'n gemeenskap die 

werklikheid in sy volle omvang vir die jeug kan ontsluit. 

Die leerstof word in kurrikula georden en in vakke en 

studiekursusse gegroepeer wat deur onderwysers in bepaalde 

paste onderrig word (Van Schalkwyk 1988:119). 
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2.2.4.6 Die skoal is doel9eri9 

Die skoal se aktiwiteite is ingestel op die verwerkliking 

van die doel waarvoor dit gestruktureer is, naamlik dat 

elke kind opvoedende onderrig meet ontvang om sy besondere 

mandaat binne sy besondere leefw~reld te bereik (Van 

Schalkwyk 1988:119). Hierdie standpunt word ondersteun 

deur Pretorius (1983:30) en Stone (1984:74). Volgens 

Botha (1985:8-9) lewer skoolsport as aktiwiteit by skole 

'n belangrike bydrae in die bereiking van hierdie doel. 

Nieuwoudt (1988:8-9) sluit hierby aan deur te verklaar dat 

sport wat in skole beoefen word, 'n middel tot 'n doel 

behoort te wees. 

2.2.4.7 Die skoal is met belanghebbende sosiale verbande 

vervleg 

Volgens Stone (1979:164) is die skoal vervleg met 

samelewingsverbande soos die huis, die bedryf, die kerk en 

die staat. Van Rensburg (1988:117) ondersteun en vul 

hierdie standpunt aan deur te verklaar dat die ouers, 

onderwysers en owerheid gewoonlik gesien word as die 

formele vennote van die onderwyspraktyk. (Sien OOK para. 

2.2.2.2) 

2.2.4.8 Die skoal konformeer met die milieu waarvan dit 

'n deel vorm 

Die skoal is nooit neutraal nie en behoort aan te pas om 

by die gemeenskapsaard en sy onderwysbehoeftes. Hoe meer 

gedifferensieerd 'n gemeenskap en sy kultuur is, hoe meer 

gedifferensieerd sal sy onderwysbehoeftes wees en hoe meer 

sal sy skoal en onderwys dienooreenkomstig wees. Die aard 

en karakter van die gemeenskap speel volgens Van Schalkwyk 

(1988:119-120) 'n ewe belangrike rol. As die staat demo

kraties is, sal die skoal oak demokraties wees. Net so 
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speel die aard van die regstelsel, ekonomiese strukture, 

sosiale samestellings en die tale 'n belangrike rol in die 

aard en karakter van die skoal. Die skoal word in sy 

taakvervulling gelei deur opvoedkundige norme en ideale. 

Volgens Van Schalkwyk (1986:148) word dit veral oak deur 

die besondere kultuurstrewes, lewensbeskouinge en die 

grondmotiewe van die gemeenskap gelei. 

2.2.4.9 Die skoal beskik oar 

bevoegdheid om formele 

onderneem 

'n interne en soewereine 

opvoedende onderwys te 

Op grand van die vryheid-tot-verantwoordelikheid van die 

ampsdraers van die skoal, beskik die skoal volgens Van 

Schalkwyk (1986:149) inherent self 'n ontiese vryheid

tot-verantwoordelikheid. Die skoal beskik oar vryheid in 

sy eie bevoegdheid, om te funksioneer ooreenkomstig die 

opvoedende onderrigverantwoordelikheid waarvoor dit bedoel 

is. Die skoal kom na vore as 'n unieke, selfstandige 

instituut met die prim~re doel om opvoedende onderrig op 

'n doelbewus beplande, georganiseerde en versnelde wyse 

deur opvoedkundig bekwarne opvoeders te verskaf (Van Schalk

wyk 1988:120). Die skoal is dus in wese 'n instituut wat 

soewerein is in eie kring. 

2.2.4.10 Die skoal is 'n installing wat bestuur word 

Die skoal beskik oar 

dit 'n installing is 

1988:121-122): 

die volgende bestuursaspekte omdat 

wat bestuur word (Van Schalkwyk 

( i ) 

( i i ) 

(iii) 

'n onderwysbeleid 

'n organisasiestruktuur 

ampsdraers 



(iv) finansies 

(v) werksprosedures 

(vi) beheermeganismes 
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Gedurende 1990 het mnr. P.J. Clase, Minister van Onderwys 

en Kultuur, Administrasie: Volksraad aangekondig dat voor

siening by blanke skole gemaak kan word ten einde lede van 

ander rassegroepe ta akkommodeer. 8ykomstige modelle vir 

onderwysvoorsiening, die sogenaamde model A-, 8- en C

skole, ken hiervolgens geimplementeer word. Die implemen

tering van hierdie beleid is hoofsaaklik 'n bestuursaange

leentheid (Steenkamp 1991:36). 

8ogenoemde aankondiging is gedurende 1992 opgevolg met 'n 

aankondiging deur mnr. P. Marais, Minister van Onderwys en 

Kultuur, Administrasie: Volksraad dat alle openbare skole 

op 1 April 1992 na Model C-skole sou oorskakel, buiten as 

die skoolgemeenskap deur middel van stemming daarteen 

besluit. 

Die volgende soorte staatskole kan tans in die R.S.A. 

onderskei word: 

* 

* 

* 

{a) 

Staatskole vir blanke leerlinge {Status quo-skole). 

Staatskole wat self die toelating van leerlinge 

bepaal (Model 8-skole). 

Staatsondersteunde openbare skole {Model C-skole). 

Staatskole vir blanke leerlinge (Status quo-skole) 

Hierdie soort staatskool is ingestel kragtens artikel 12 

van die Wet op Onderwysaangeleenthede {Volksraad), Wet 70 

van 1988. Die skoal word bestuur deur 'n bestuursraad in 

ooreenstemming met die bepalings van artikels 15-20 van 
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genoemde wet. Die staat voorsien finansiering vir die 

personeel, instandhouding van geboue, boeke, skryfboeke en 

dienste en skoolfonds is vrywillig. Minder personeel word 

by hierdie tipe skoal voorsien en klasse is dus grater as 

by die staatsondersteunde skoal. Die personeel is in die 

diens van die staat en die skoal bly die eiendorn van die 

staat. 

(b) Staatskole wat self die toelating van leerlinge 

bepaal (Model 8-skole) 

Indien 'n gemeenskap met die vereiste meerderheid verkies 

dat die bestuursliggaam van die skoal self die toelating 

van leerlinge bepaal, kan die minister toestemming verleen 

dat die betrokke bestuursraad binne die bepalings van die 

Grondwet sy eie toelatingsbeleid en sy eie kriteria vir 

toelating vasstel (Steenkamp (1991:37). Hierdie is die 

enigste wesenlike verskil tussen die Model 8- en status 

quo-skole. 

(c) Staatsondersteunde openbare skole (Model C-skole) 

Die bestuursliggaarn van bogenoemde model skoal het wetlike 

besluitneming en speel dus 'n grater rol in die bestuur en 

beheer van die skoal. Die staat finansier slegs die 

personeel en subsidieer behoeftige ouers. Ouerbydraes is 

verpligtend (afdwingbaar). Personeelvoorsiening is 

gunstiger as by eersgenoemde twee tipes skole en klasse 

behoort dus kleiner te wees. Personeel is in diens van 

die bestuursliggaam en word deur hierdie liggaam 

aangestel. Die bestuursliggaam het die reg om sake soos 

wangedrag deur personeel te ondersoek. Verder beheer die 

liggaam alle eiendom. Die skoal word 'n regspersoon. 
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Hierdie skoolbestuursaangeleenthede word volledig bespreek 

in paragraaf 2.4 in soverre dit verband hou met skool

sport. 

2.2.4.11 Samevatting 

Die skool se prim~re doel is opvoedende onderrig tot 

verantwoordelike mandaatvervulling. Om aan hierdie doel 

te beantwoord, het die skool 'n gekompliseerde struktuur. 

In die voorafgaande afdelings is daar 'n beknopte oorsig 

gegee van die struktuurkenmerke van die skool. 

2.3 SPORT AS AKTIWITEIT IN SEKONO~RE SKOLE IN 
KAAPLAND 

2.3.1 INLEIDING 

Die kern van opvoeding is die besorgdheid oor die groei en 

ontwikkeling van die kind na rypheid en selfstandigheid in 

'n komplekse en voortdurend veranderde samelewing. Hier

die kindgerigte konsep het te doen met die kind as geheel-

wese. Die totale mens moet by die leergebeure betrek 

word. Die totaliteit van die leerproses behels onder meer 

die liggaamlike, en hiertoe het sport kragtens sy bemoeie

nis met die liggaamlikheid, 'n bydrae te make (Botha 

1985:8). Skoolsport moet dus 'n middel tot 'n doel wees, 

naamlik om die kind in sy totaliteit te ontwikkel 

(Nieuwoudt 1988:226). 

In hierdie afdeling word sport as 'n aktiwiteit in die 

sekond~re skole vir Blankes in Kaapland bespreek. Daar 

word verwys na sport as universeel-menslike aktiwiteit, 

die plek van sport in sekond~re skole in Kaapland, die 

waarde van sport vir die opvoedeling en probleme wat 

ondervind word met skoolsport. 
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2.3.2 DIE DOEL EN WESE VAN SPORT 

2.3.2.1 Die aard van sport 

Sport is 'n eg menslike aktiwiteit wat universeel in elke 

beskaafde land beoefen word met toenemende aanhang (Botha 

1970:13). Dit is een van die prominentste verskynsels van 

ans tyd en vorm 'n integrale dee! van die mens se leefwyse 

en van byna elke instelling in ons samelewing. Volgens 

Jacobs, socs aangehaal deur Rinquest (1988:135), vertoon 

die eie aard van sport verskeie fasette, naamlik 11 ••• pres

tasie, wedywering, spesialisering, oefenmetodes en 

organisasie". Die taak berus by die onderskeie instel

lings en in die geval die skoal, om 'n gesonde balans 

tussen die fasette te handhaaf. Volgens Jacobs (1979:8) 

moet daar oak onderskei word tussen topsport waar die 

wenmotief sentraal is, en massasport, waar die intensiewe 

beloning wat sport bied, belangriker is. 

2.3.2.2 Die wese van sport 

Die volgende 

(1988:135) by 

seerde spel, 

en organisasie. 

wesenskenmerke kan vol gens Rinquest 

sport onderskei word: geinstitusionali

fisieke inspanning, mededinging, beplanning 

Met geinstitusionaliseerde spel word bedoel dat spel meer 

as net sport omvat en dat sport 'n spelvorm is wat gemeen

skapsbesit van die mens geword het. Namate bepaalde vorme 

van spel volgens Rinquest (1988:136) gemeenskapsbesit ge

word het, kan daarna as geordende spel verwys word. Sport 

ressorteer ender geordende spel wat volgens 'n patroon 

geskied en daarop gerig is om die liggaamsmoontlikhede te 

ontgin. 



-42-

Die spelmoment is volgens Botha {1972:3) onderliggend aan 

sport. Volgens horn is die speeldrang aan die mens gegee 

en daarom is hy 'n spelende wese. Verder is spel aan geen 

leeftyd gebonde nie en kom die speeldrang tot uiting in 

sport. 

Sport is 'n geordende vorm van spel, daarom meet daar oak 

reels vir die aktiwiteit wees. Dit is ju is op grand van 

die reels dat onderskeid tussen die verskillende 

sportsoorte gemaak kan word. 

Die sportsoort wat beoefen word, bepaal die intensiteit 

van die fisieke inspanning (Rinquest 1988:136). Nieteen

staande die hoeveelheid krag wat die verskillende sport

soorte vereis, is sport bloat spel wat met liggaamlike 

inspanning en vaardighede gepaard gaan. 

Sport kan oak volgens Scholtz (1982:14) as 'n liggaamlike 

kultuur beskryf word. Hy beweer trouens dat sport"··· 

die kreatiewe moontlikhede van die liggaam kan kultiveer 

en stimuleer". Sport hou egter nie slegs met die fisieke 

verband nie, want alle fisieke inspanning en aktiwiteite 

gaan hand aan hand met die kognitiewe en geestelike 

kwaliteite van die mens (Scholtz 1982:14). 

Die mens beoefen sport vrywillig en die deelname aan sport 

is vir ham 'n uitdaging. Volgens Rinquest (1988:137) lei 

hierdie uitdaging tot mededinging en kompetisie wat 

verskeie vorme kan aanneem en reels benodig om te sorg dat 

dit regverdig geskied. Dit lei tot die ontwikkeling van 

verskeie doelgerigte sportsoorte wat universeel op 

dieselfde wyse beoefen kan word. 

Die afrigting en beplanning van sport verg organisasie. 

Die mate van organisasie word volgens Rinquest (1988:137) 

bepaal deur die spesifieke sportsoort en sportsituasie. 
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Volgens Scholtz (1982:14) is 'n lewenskragtige sport

kultuur nie sander organisasie moontlik nie. 

2.3.2.3 Die doel van sport 

Die prim~re doel van sport 

liggaamlike vermoens van die 

is die ontginning van die 

mens (Rinquest 1988:138). 

Sport het volgens Scholtz (1982:14) oak 'n bydrae om te 

lewer in die verryking van die menslike kultuur. Volgens 

ham sal 'n gemeenskap homself en sy kultuur vervorm as 

daar geen of onvoldoende geleentheid bestaan om sport te 

beoefen. Sport het oak 'n invloed op menseverhoudinge 

omdat dit aanleiding gee tot kontak en kommunikasie wat 

goeie menseverhouding verbeter (Scholtz 1982:16). 

Die verskillende soorte mense wat by sport betrokke is, 

in baie opsigte 'n unieke sosiale 

betrek mense van uiteenlopende karakter, 

maak van 

situasie. 

sport 

Dit 

godsdiens, taal, kultuur, afkoms, stand, geslag, ouderdom 

en ras. Die interaksie en wisselwerking tussen die mense 

kan bevorderlik wees vir gesonde menseverhoudinge. 

Sport het volgens Rinquest {1988:142) oak 'n bydrae te 

lewer tot 'n gesonde volksgesondheid. 'n Gesonde 

lewenswyse wat 

nie net tot 

maar oak tot 

deur fisieke aktiwiteit bereik word, lei 

h~er produktiwiteit en beter werkvermoe nie, 

'n gesonde liggaamskultuur en sportkultuur. 

Dit is weer bevorderlik vir die lewensgehalte van die 

samelewing in die algemeen. Sport maak dus in die meeste 

ontwikkelende lande 'n geintegreerde deel uit van die 

opvoedingsprogram. 
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2.3.3 DIE PLEK VAN SPORT IN DIE SEKOND~RE SKOOL 

2.3.3.1 Inleiding 

Die skoal van vroeer se taak was hoofsaaklik kennisoor

draging aan die leerling. Hierdie taak het in hierdie eeu 

geweldig uitgebrei soos wat die moderne skoal die sentrum 

van 'n verskeidenheid opvoedkundige bedrywighede geword 

het. Die moderne skoal is lank nie meer slegs 'n op lei-

dings-, onderrig- of onderwysinrigting nie, maar is inder-

daad 'n opvoedingsinrigting met 'n tweeledige funksie 

naamlik die onderwys en opvoeding van die leerlinge 

(Grewor 1974:8). 

Volgens Gunter (1965:283) moet elke skoal, benewens die 

opvoedende onderwys, oak voorsiening maak vir die breer 

opvoeding van sy leerlinge. Hierdie breer opvoeding is 

juis dit wat nie in die klaskamerverband alleen kan 

geskied nie, maar wat onder andere oak buite op.die sport

veld plaasvind. Dit is vandag amper ondenkbaar om skool

sport buite die verband van enige skoal en opvoedings

program te beskou. 

In hierdie afdeling word die plek van sport in sekond~re 

skole vir Blankes in Kaapland bespreek. Die volgende 

aspekte geniet aandag: 

'n Historiese oorsig van die plek van sport aan die 

sekond~re skole in Kaapland. 

Die plek van sport in die struktuur van die sekond~re 

skoal in Kaapland. 

Die taak van sport in die sekond~re skoal. 

Die partye betrokke by skoolsport. 
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2.3.3.2 'n Historiese oorsig van die plek van sport aan 

die sekond~re skoal in Kaapland 

Aan die Kaapse skole van die agtiende eeu was georgani

seerde skoolsport volgens Du Tait (1979:33) skynbaar 

onbekend. Daar was wel speelgronde by skole waar leer

linge hulle ender andere met balspele besig 9ehou het. 

Hierdie situasie het oak in die negentiende eeu voort

geduur, veral omdat die hoofdoel van die tradisionele 

Suid-Afrikaanse skoal was om leerlinge te leer lees, skryf 

en reken. 

Na 1900 het die situasie egter verander en het die Kaap

landse Onderwysdepartement sy heelhartige steun aan sport

aktiwi tei te in skole ender sy beheer toeges~. Teen 1910 

het sportbedrywighede aan skole in so •n mate toegeneem 

dat die onderwysdepartement dit selfs nodig gevind het om 

skole van tyd tot tyd te maan teen oordrewe aandag aan 

sport (Du Tait 1979:35-36). Op verskeie kongresse in die 

jare na 1910 is sterk standpunt ingeneem teen die oordrewe 

aandag wat in sommige Kaaplandse skole aan sportbedry

wighede geskenk is. Die deelname deur dogters aan sulke 

bedrywighede is oak sterk veroordeel (S.J. de Villiers 

soos aangehaal deur Du Tait 1979:36). 

Teen 1914 is die opvoedkundige waarde van skoolsport al 

hoe meer besef. Die Russelkommissie van 1914 maak in sy 

verslag ender andere melding van die moraliserings- en 

sosialiseringsinvloed van skoolsport en beveel verder aan 

dat onderwysers sander bykomende vergoeding 'n redelike 

hoeveelheid tyd moes bestee aan toesig oar skoolsport. Na 

1914 het 'n tydperk van aanvaarding en aanmoediging 

gevolg. Op die SAOU-kongres van 1924 te Somerset-Wes is 

verklaar dat aanvullende sportbedrywighede ook in die 

plattelandse skole, waar dit dikwels afgeskeep is, 

ingevoer moes word (Malan 1925:225). 
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belangrikheid van skoolsport teen 1933 word weerspieel 

die advertensies van betrekkings vir onderwysers in 

Kaaplandse Onderwysgaset (Deel XXXII, 1933). Kennis 

van sportsoorte soos rugby, hokkie, korfbal, swem, tennis, 

krieket, netbal, boks en atletiek word deur die onder

wysers gemeld. 

Nie alleen was daar 'n groat verskeidenheid sportsoorte 

aangebied nie, maar kennis daarvan het die onderwysers 

dikwels van 'n betrekking verseker. 

Dit wil voorkom asof die aanvaarding van skoolsport as 

ko-kurrikulere aktiwiteit 

dertigerjare 'n voldonge 

in Kaaplandse skole in die 

feit geword het en dit allerwee 

as 'n onmisbare deel van elke skoal se skoolprogram beskou 

is (De Villiers 1937:304). 

Hierdie gedagte 

ondersteun deur 

duur 

Stimie 

tot vandag toe voort. Oit word 

(1970:45-46) wanneer hy die stand 

van ko-kurrikulere aktiwiteite soos dit in onlangse jare 

in Suid-Afrikaanse skole voorkom, soos volg saamvat: "The 

pupils of even the smallest high or secondary school 

avidly take part in sport. For the boys it is mainly 

rugby (South Africa's 'national game') in the winter and 

for the girls chiefly netball and hockey. Many boys also 

play soccer, though this is hardly catered for at 

schools. Most schools offer cricket for the boys in 

summer and for both sexes mainly tennis, athletics, 

swimming and gymnastics. Sport and cultural activities 

make a significant contribution on general education of 

the children of South Africa, and the education authori

ties, parents, the pupils themselves and the public contri

bute quite generously to the establishment and maintenance 

of the necessary facilities". 
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Skoolsport is vandag nag steeds nie 'n omskrewe of opvoe

dingstaak nie en hoe veel of hoe min aandag die betrokke 

skoal aan hierdie aktiwiteit moet bestee, word nie van 

voorgeskryf nie (Du Tait 1979:78). Dit wil 

of die belangrike rol wat sport vandag in 

owerheidswee 

egter voorkom 

die opvoedingsituasie speel, wel in die Suid-Afrikaanse 

skole-opset besef word. Daar word besef dat die opvoeding 

van die kind tekort sal skiet indien hy/sy nie op skoal 

reeds leer om sport op 'n gesonde en verantwoordelike wyse 

te beoefen nie (Scholtz 1982 nr. 8:78). 

Vanuit die 1980 sensussyfers blyk dit dat 473 van alle 

sportdeelnemers in Suid-Afrika skoliere is. Vanuit die 

RGN-sportondersoek van 1982 blyk dit dat 84,53 van die 

skoolhoofde in die Kaapprovinsie voel dat sport in hul 

spesifieke gemeenskappe reg beklemtoon word {Scholtz 1982 

nr. 8:80-81). Verder is daar bevind dat 95,43 van die 

sekond~re skoolhoofde skoolsport as 'n gedeeltelik of as 

'n volle deel van die opvoedingsituasie van die skoal 

beskou (Scholtz 1982 nr. 8:84). 

2.3.3.3 Die plek van sport in die sekond~re skole van 

Kaapland vandag 

Om 'n plek in die struktuur van die sekond~re skole te h~, 

moet sport 'n bydrae lewer tot die bereiking van die 

prim~re doel van die skoal, naamlik opvoedende onderwys 

tot verantwoordelike mandaatvervulling. 

Indien die struktuuraard van die skoal soos bespreek in 

paragraaf 2.2.4 in oenskou geneem word, behoort skoolsport 

aan die volgende vereistes te voldoen om binne die 

struktuur van die skoal 'n plek te h~: 

(a) Dit moet onderrigbaar wees, sodat daar leer kan 

plaasvind (Van Schalkwyk 1988:117). 
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(b) Leerlingdeelname daaraan moet moontlik wees, sodat 

dit 'n bydrae kan lewer ter ontsluiting van die 

leerling se vermoens (Van Schalkwyk 1988:118}. 

(c) Onderwysers moet buiten lewensbeskoulike, vakkundige 

en opvoedkundige kennis, oak kennis van sport h~ 

sodat dit op 'n opvoedkundige verantwoordbare wyse 

onderrig kan word (Van Schalkwyk 1988:118). 

(d) Die onderrig van skoolsport moet doelgerig wees en 

dit moet 'n bydrae lewer ter bereiking van die doel 

waarvoor die skoal gestruktureer is (Van Schalkwyk 

1988:118). 

(e) 

(f) 

Die 

kerk 

ander samelewingsverbande soos die huis, bedryf, 

en staat sal as gevolg van hulle vervlegting 

met die skoal oak 'n invloed h~ op skoolsport (Van 

Schalkwyk 1988:118). 

Die gemeenskapsaard en -behoeftes bepaal die 

intensiteit, hoeveelheid en tipe sportsoorte wat op 

skoal beoefen word. 

(9) Die staat erken by implikasie die soewereiniteit in 

eie kring van die skoal in soverre as wat plaaslik 

vergestaltende faktore 'n interne verbinding vir die 

skoal noodsaak (Pretorius 1988:55). Die plek van 

sport word uiteindelik deur die betrokke skoal self 

bepaal. 

(h) Sport mo et bestuur word deur ender andere 'n 

sportbeleid, -organisasiestruktuur, -finansies en 

-beheermeganismes (Van Schalkwyk 1988:121). 
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2.3.3.4 Die doel en waarde van skoolsport 

(a) Dit verryk en veraangenaam die skoollewe. 

Skoolsport is volgens McEwan. (1979:5) 'n aktiwiteit wat 

skeppend verryk en die lewe meer doelgerig maak. 

Leerlinge neem aan sport deel omdat dit genotvol is en die 

geleentheid tot gesonde ontspanning bied (1979:8). 

Volgens Du Toit (1979:51) lewer skoolsport 'n bydrae om 

die skoal 'n gelukkiger instelling te maak. 'n Ondersoek 

deur Sasson het bevind dat negentig persent van die 

Kaaplandse skoolhoofde van mening is dat ko-kurrikul~re 

aktiwiteite die skoal 'n aantrekliker plek maak vir die 

leerlinge (Du Toit 1979:51). 

(b) Dit kweek 'n meer positiewe belangstelling aan in 

die skoal. 

Skoolsport mag volgens Du Tait (1979:57) 'n bydraende 

faktor wees tot die vorming van 'n positiewe gesindheid en 

ingesteldheid in die algemeen by leerlinge. McEwan 

(1979:8) is van mening dat sport op skoal kameraadskap, 

samewerking en lojaliteit (tussen leerlinge) aanmoedig wat 

beslis kan lei tot 'n positiewe beskouing en 

belangstelling in die skoal. 

(c) Dit dra by tot 'n gesonde skoolgees. 

Bogenoemde goeie gesindheid kan volgens Du Tait (1979:57) 

aanleiding gee tot 'n algemeen gesonde skoolgees. 

Skoolsport dra dus by om die skoal tot 'n hegte eenheid 

saam te snoer en 'n gesonde skoolgees te bevorder deurdat 

'n samehorigheid geskep word waaraan die leerlinge bereid 

is om hulle lojaliteit te gee. 
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(d) Die skepping van 'n goeie leerling-onderwyser-

verhouding. 

Die situasie wat deur skoolsport geskep word bring die 

onderwyser en leerling in 'n ander verhouding by mekaar 

uit en gevolglik word die onderwyser in staat gestel om 

waardevolle opvoedingswerk te verrig (Ruperti 1974:82). 

Hierdie ontmoeting skep oak die regte verstandhouding 

tussen opvoeder en opvoedeling, wat dikwels in 'n onper

soonlike klaskameratmosfeer verlore gaan. Die leerling 

mag nou die onderwyser in 'n ander lig sien, beter leer 

ken en sien as mens wat in horn (die leerling) belangstel. 

Daar kan dus volgens Du Tait (1979:58) 'n meer intieme 

ontmoeting tussen die leerling en onderwyser ontwikkel as 

wat die geval in die klaskamer mag wees. Hierdie ont

moeting kan volgens horn 'n heilsame invloed op die 

opvoeding van die leerling h~. Die verhouding tussen die 

onderwyser as afrigter en die leerling lei tot beter 

begrip vir en vertroue in mekaar (Botha 1979:13). 

Byna elke 

(1979:58) 

mens met 

leerling in die skoal kan volgens Du Toit 

deur een of meer onderwysers geken word as 'n 

sy eie persoonlikheid en karakterhoedanighede. 

Haig (1974:7) sluit hierby aan deur te verklaar dat, veral 

in die groot hoerskool, die deelname aan sportaktiwiteite 

'n leerling die geleentheid bied om saam te werk met 'n 

onderwyser met wie hy nie andersins in aanraking sou kom 

nie. 

(e) Dit voorsien in die leerling se belangstellings

velde. 

Die sportprogram van 'n skoal bestaan uit 'n uiteenlopende 

verskeidenheid van sportsoorte. Die leerlinge het dus die 

geleentheid om aan aktiwiteite deel te neem waarin hulle 

belangstel. Verder kry die leerlinge deur deelname die 

geleentheid om tot hulle volle reg te kom, oak buite die 

klaskamer. Volgens Du Tait (1979:60-61) kry oak die 
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akademies minder begaafde leerling juis op sportgebied 'n 

geleentheid om ook op die voorgrond te tree en saam met 

die akademies begaafde leerling te presteer. Volgens horn 

kan dit op altwee leerlingtipes 'n baie heilsame uitwer

king h~. 

(f) Dit lewer 'n bydrae ten opsigte van die totale 

vorming van die leerling. 

Daar 

die 

is 

is reeds bevestig dat die prim~re doel van die skool 

opvoeding van die leerling in totaliteit is. Die mens 

volgens Nel (1965:134-135) 'n driedimensionele wese 

(liggaam, siel en gees). Om die leerling dus in totali

teit op te voed, moet die liggaamlike aspek van menswees 

ook aandag kry en dit is veral hier waar sport 'n belang

rike bydrae het om te maak. Botha (1974:158) verklaar in 

die verband dat sport 'n vername rol in die vorming van 

"gebalanseerde" jongmense kan speel. Die aktiwiteite wat 

met sport verband hou, leen hulle volgens Rinquest 

(1988:48) tot liggaamlike en geestelike vorming van die 

mens op of 'n formele 6f informele wyse. Volgens horn is 

die dimensies van menswees interafhanklik van mekaar. Die 

liggaamlike aktiwiteit kan dus nie meer ter syde gestel 

word nie. Derhalwe verteenwoordig deelname aan sport- en 

ontspanningsaktiwiteite 'n belangrike doel in soverre dit 

'n bydrae tot die totale vorming van die leerling lewer. 

Hierdie afdeling word meer volledig bespreek in afdeling 

2.3.4. 

2.3.3.5 Belanghebbende partye wat by skoolsport betrokke 

is. 

In hierdie afdeling volg daar 'n bespreking van die 

vernaamste partye wat betrokke is by skoolsport, nl.: 
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Die leerling as sportspeler 

Die onderwyser as sportafrigter 

Die ouer 

Die toeskouers 

Sportliggame 

Die skoolhoof as onderwysbestuurder 

Die plek en rol van elke party sal bespreek word, asook 

die verwagtinge wat daar van elke party gekoester word. 

(a) Die leerling as sportspeler. 

Sander 

onderrig 

dus oak 

leerlinge kan die skool nie skoal wees nie, want 

en leer kan nie plaasvind nie. Skoolsport kan 

nie bestaan sander die leerlinge as sportspelers 

nie. Die leerling as sportspeler het 'n invloed op skool

sport deurdat die grense en moontlikhede van skoolsport 

deur die wese van die leerling bepaal word (Van Schalkwyk 

1988:210-211). 

Leerlinge neem volgens Botha (1987:6) as gevolg van die 

volgende redes aan skoolsport deel: 

(i) Die behoefte aan liefde. 

Prestasie is vir die 

waardering deur ander 

meer bevredigend. 

mens 'n bran van bevrediging, maar 

mense vir spesifieke prestasle ls 

(ii) Behoefte aan goedkeurlng van die portuurgroep. 

Dit is 'n sterk faktor vir sportdeelname en dryfveer tot 

grater prestasie. 
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(iii) Die behoefte aan selfstandigheid. 

Skoolsport moet voldoen aan die behoeftes van die leer-

ling, eerder 

beantwoord aan 

as wat die leerling verander moet word om te 

die behoeftes van sport (Laurie 1981:105). 

Die leerling en sportspeler vra volgens ham die volgende 

van skoolsport: 

* 

* 

* 

Die geleentheid om aan sport dee! te neem ongeag die 

vlak van deelname. 

Deelname aan skoolsport op 'n vlak wat ooreenstem met 

die leerling se ontwikkelingspeil. 

Opgeleide volwasse leiding. 

'n Veilige en gesonde omgewing om in dee! te neem. 

* Deelname in besluite wat in verband met sy sportdeel

name geneem word. 

* 

* 

* 

Die geleentheid om dee! te neem as leerling en nie as 

'n volwassene nie. 

Om goed voorberei te word vir deelname. 

'n Gelyke geleentheid om suksesvol te wees. 

Om met respek behandel te word deur alle betrokkenes. 

Om genot te kan ondervind deur sportdeelname. 

'n Opname wat in 1987 in 518 Kaaplandse skole gedoen is 

het die volgende gegewens oar leerlingdeelname aan 

skoolsport aan die lig gebring. 



-54-

TABEL 2.1 
OPSOMMING VAN SPORTDEELNAME IN KAAPLAND GEDURENDE 1987 

Aantal skole en leerlinge wat by ondersoek betrokke was 

Aantal skole: 518 
Aantal seuns: 94077 
Aantal meisies: 90231 

Aantal leerlin9e wat a9n verskillende sgortsoorte 
deelneem: 

Sgortsoort Seuns Meisies 

Atletiek 36 413 (38,7 3) 34 470 (38,2 3) 
Swem 15 500 ( 16, 5 3) 16 857 (18,7 3) 
Rugby 45 526 (48,7 3) 
Netbal 31 468 (34,9 3) 
Tennis 15 953 (16,9 3) 16 874 (18,7 3) 
Krieket 22 009 (23,4 3) 254 ( 0,3 3) 
Hokkie 4 672 ( 5,0 3> 11 564 ( 12, 8 3) 
Dwergtennis 5 318 ( 5,7 3) 6 696 ( 7,4 3) 
Land loop 4 649 ( 4,9 3) 3 106 ( 3,4 3) 
Gimnastiek 1 675 ( 1, 8 3) 2 567 ( 2,8 3) 
Judo, ens. 2 903 ( 3, 1 3) 871 ( 1 , 0 3) 
Pluimbal 956 ( 1, 0 3) 876 ( 1, 0 3) 
Muurbal 1 811 ( 1, 9 3> 1 234 ( 1, 4 3) 
Waterpolo 1 190 ( 1. 3 3) 297 ( 0,3 3) 
Tafel tennis 909 ( 1, 0 3) 328 ( 0,4 3) 
Toutrek 860 ( 0,9 3) 24 ( ) 

Bofbal/Sagtebal 232 ( ) 479 ( 0,5 3) 
Gholf 1 012 ( ) 41 ( ) 

Basketbal 223 ( ) 314 ( ) 

Jukskei 116 ( ) 35 ( ) 

Water sport 2 659 ( 2,7 3) 86 ( ) 

Sokker 2 328 ( 2,5 3) 40 ( ) 

Tweekamp 79 ( ) 51 ( } 

Vlugbal 257 ( } 

Skyfskiet 202 ( ) 
Boogskiet 20 ( ) 

Skerm 
Fietsry 25 ( ) 3 ( ) 
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Die gewildste sportsoort onder die seuns is rugby, waaraan 

45,23 van alle skoolseuns deelneem, terwyl atletiek en 

krieket oak baie gewild is. Die gewildste sportsoort 

onder die dogters is atletiek, terwyl netbal oak baie 

gewild is. 

Elke seun neem gemiddeld aan 1,7 sportsoorte deel, terwyl 

elke dogter aan 1,4 sportsoorte deelneem. 

Dit is opvallend dat min leerlinge aan sportsoorte soos 

muurbal deelneem. Dit kan volgens Scholtz (Nr. 1 1982:50) 

daaraan toegeskryf word dat hierdie sportsoorte verkies 

word deur mense met 'n hoe onderwyspeil en hoer inkomste. 

Van die leerling as sportspeler word daar volgens McEwan 

{1979:8 - 9) die volgende verwagtinge gekoester: 

* Die speler mo et 'n sin vir verhouding behou en 

onthou dat hy slegs aan 'n wedstryd deelneem en nie 

aan 'n oorlog nie. Die speler mo et eerder die 

wedstryd geniet as om teen alle koste te wil wen. 

* Die speler moet altyd sy bes probeer en streef na 

algehele fiksheid. 

* Elke speler moet die reels ken en dit nakom. 

* Die skeidsregter se beslissings moet dadelik aanvaar 

word. 'n Skeidsregter tree uit liefde vir die saak 

op en het dus ondersteuning en nie afkeur nodig nie. 

* Om SOOS 'n goeie sportman selfbeheer te toon. Hy 

raak nie humeurig nie en raak nie in 'n bakleiery of 

by robuuste spel betrokke nie. Hy spook om punte aan 

te teken en nie om sy teenstander te beseer nie. Hy 
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neem nie weerwraak as sy teenstander horn aan ontoe

laatbare spel skuldig maak nie, maar laat dit aan die 

skeidsregter oar om op te tree. 

Om nie van taktiek gebruik te maak wat teen die 

gees van die spel indruis nie. 

Om uitbarstings te vermy soos om onnodig die kolf, 

raket of bal neer te gooi of om die kop ongelowig in 

reaksie op 'n beslissing te skud. 

Om nie gedurig verskonings vir 'n nederlaag te soek 

nie. 

Om vriendelikheid en hoflikheid jeens besoekende 

spelers te openbaar, hulle welkom te laat voel en na 

die wedstryd te toon dat hulle goeie verloorders of 

beskeie oorwinnaars is. 

Om dank te betoon waar dank verskuldig is byvoorbeeld 

teenoor jou teenstanders, die skeidsregter en organi

seerder. 

Om trots te wees op die korrekte drag vir die 

betrokke sportsoort. 

Om die beslissings van die kaptein van die span te 

aanvaar en horn te ondersteun in sy werk en dit nie te 

bemoeilik nie. 

(b) Die onderwyser as sportafrigter. 

Praktiese sportafrigting is 'n verpligting wat reeds vir 

baie jare op die onderwyser rus. Hier kan die onderwyser 

as opvoedende afrigter pligte vervul wat .dikwels nie ver

band hou met vakonderrig nie (Ou Toit 1979:157). Hierdie 
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uiteenlopende werksaamhede van die onderwyser vloei voort 

uit sy dienskontrak met die betrokke onderwysowerheid. 

Reeds in 1920 het die Kaaplandse Provinsiale Raad onder

wysers se buitemuurse verpligtinge by wyse van proklamasie 

omskryf. In later jare is slegs beklemtoon dat 'n onder

wyser se pligte nie bloat tot die klaskamer of skool

terrein beperk is nie (Ou Tait 1979:158). 

Vir hierdie dienste 

afrigter reeds lank 

Botha (1987:13) moet 

word omdat die werk 

op 

in 

die 

van 

die sportvelde word die term 

die volksmond gebruik. Vol gens 

term sportleier eerder gebruik 

die afrigter op skoolvlak veel 

dieper strek as die aanleer van vaardighede en tegnieke, 

om fiks te maak en sekere spiergroepe te versterk. Hy 

mo et 'n hoogs gekwalifiseerde en gespesialiseerde 

deskundige, 'n opvoeder met 'n hoe mate van praktiese en 

wetenskaplike opleiding, 'n organiseerder met 'n gawe om 

te improviseer en 'n skeppende kunstenaar wees (Botha 

1987:3). Hierdie gedagte word ondersteun deur Potgieter 

(1982:58). Hy sien dit as die belangrikste opvoedingstaak 

van die onderwyser en sportafrigter om hand-aan-hand met 

prestasie of die bemeestering van tegnieke die boodskap 

oar te dra van beskeidenheid, dankbaarheid, medemensdiens, 

kameraadskap en natuurlik die belangrikheid van akademiese 

prestasie. Dit kan hy alleenlik regkry as hy kennis het 

van die kind en as hy sekere standaarde, norme, reels, 

etiese kodes en ander opvoedkundige beginsels toepas 

(Potgieter 1982:59). 

McEwan (1979:3) ondersteun oak die standpunt dat die werk 

van die onderwyser op die terrein van skoolsport veel meer 

as afrigting moet wees. Die onderrig van skoolsport impli

seer 'n opvoedkundige benadering en as sodanig hou dit met 

gesindheid, gedrag, lewenswaardes sowel as met die ontwik

keling van sportvaardighede verband. 'n Onderrigbenade-
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ring het ten grondslag die beginsel van lewensverryking en 

gebruik sport as een van die maniere waarop dit gedoen kan 

word. Hierdie benadering streef na 'n 

"sport-vir-almal"samelewing {McEwan 1979:3). Dit is dus 

belangrik dat 'n afrigter as 'n invloedryke model moet 

dien vir die leerlinge wat hy afrig (Barber 1982:22). 

Net soos daar van die leerling as sportspeler sekere 

verwagtings gekoester word, is daar volgens McEwan 

(1979:9-10), Nel (1985:50-51) en Botha (1987:13-14) sekere 

kwaliteite wat 'n onderwyser as sportafrigter moet h~ en 

verwagtinge waaraan hy moet voldoen. Dit kan soos volg 

saamgevat word: 

(i) 'n Persoonlike lewenstyl wat 'n voorbeeld stel 

ten opsigte van stiptelikheid, netheid, selfbe

heersing en gewilligheid om hard te werk. 

(ii) 'n Deeglike kennis van die sportsoorte sodat hy 

'n insig in die tegniese vaardighede en taktiek 

van die sportsoort sal h~. Hy moet ook met die 

reels en die toepassing daarvan vertroud wees. 

(iii) 'n Gebalanseerde persoonlikheid. Die vermoe om 

te kan organiseer, onverwagte situasies te kan 

hanteer en met 'n wye verskeidenheid persoon

likhede te kan onderhandel. 

(iv) Leierseienskappe soos die vermoe om maklik te 

kommunikeer, individue te inspireer, spanne te 

motiveer, selfvertroue te wek en spangees te ont

wikkel. 

(v) 'n Aansteeklike geesdrif en die wil om sukses 

te behaal. Hy meet oak die afrigting geniet, 'n 

beskeie oorwinnaar wees en 'n nederlaag minsaam 

kan aanvaar. 
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(vi) Bereidheid om te luister, te leer en ontvanklik 

vir nuwe idees te wees. Gedurig daarna te streef 

om tegnieke te verbeter en effektiewer metodes 

aan te leer. 

(vii) 

(viii) 

Om ag te gee op die spelers se eie mening en 

nie hulle inisiatief met taktlose optrede te 

onderdruk nie. 

'n Goeie motiveerder van individue en spanne te 

wees. Dit bepaal hulle tipe spel, deursettings-

vermoe en oak hulle kans op sukses. 

(ix) Streng maar re9verdi9e optrede. 

(x) Standvastigheid, 

lojaal wees aan 

speler. 

oor integriteit 

sy span en elke 

beskik en 

individuele 

(xi) Die afri9ter het oak 'n groat verantwoordelikheid 

ten opsi9te van die verwerwing van goeie gewoon

tes by leerlinge {a.a. slaap-, eet- en drinkge

woontes, goeie gedrag op die veld, beleefdheid, 

sindelikheid, netheid en nederigheid). 

Bogenoemde verwagtings wys op die hoe eise wat daar aan 

die onderwyser as sportafrigter gestel word. Dit is dus 

noodsaaklik dat die onderwyser voorberei moet word vir die 

taak as skoolafrigter deur middel van a.a. effektiewe 

afrigtingskursusse, 

omsendskrywes. 

afrigtingshandleidings en ander 
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{c) Die ouer 

Die ouer is die primere en natuurlike opvoeder van die 

kind en hy neem alle verantwoordelikheid vir sy totale 

bestaan. Hy "delegeer" 'n bepaalde faset van sy opvoeding 

en onderwys 'n aantal jare lank aan sy vennoot, die onder

wyser {Van Schalkwyk 1988:209). Hy moet egter steeds gedu

rende hierdie jare volledig betrokke wees by alle fasette 

van die onderwys wat sy kind ontvang. Dit kan hy doen 

deur meelewing daarmee te he, dit te ondersteun, te 

verryk, saam daaroor besluite te neem, diens aan die skoal 

te !ewer en die kind so goed moontlik te bly versorg {Van 

Schalkwyk 1988:209). 

As 'n belanghebbende groep verenig die ouers hulself in 

vrywillige ouerliggame (nie-statutere liggame) en in statu

tere ouerliggame. Deur middel van hierdie liggame en 

ander skoolbestuursliggame verkry hulle inspraak in die 

onderwys (Van Schalkwyk 1988:210). 

Die twee belangrikste veranderlikes wat in die opvoeding

situasie teenwoordig is nl. afhanklikheid en verantwoor

delikheid is reeds vanaf geboorte by die kind aanwesig. 

Die kind se afhanklikheid weens sy hulpeloosheid doen 'n 

beroep op 

die kind 

die ouer om die verantwoordelike versorging van 

{Botha 1987:6). Die kind aanvaar die ouers se 

norme en waardes en maak dit sy eie. Dit is oak van 

toepassing op die kind se deelname aan skoolsport, 

aangesien dit veral die ouer is wat die basis le vir die 

kind se ingesteldheid teenoor sport, sportmanskap en 

verwante aspekte (Botha 1987:6). 

Volgens Du Tait (1979:200) vorm sportaktiwiteite 'n 

waardevolle skakel tussen die huis en die skoal en hang 

die sukses van die aktiwiteite in 'n groat mate af van die 

steun en samewerking van die ouers. 
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Die ouer moet in sy betrokkenheid by sy kind se deelname 

aan skoolsport volgens Potgieter (1987:8) rekening hou met 

die unieke persoonlikheid van die kind en die bevrediging 

van sy behoeftes wat hy in sy deelname (aan skoolsport) 

ervaar. 

Volgens horn is daar, net soos vir die kind as 

sportdeelnemer en die onderwyser as sportafrigter, vir die 

ouer sekere riglyne van verwagte optrede ten opsigte van 

sy kind se sportdeelname: 

{i) Die ouer behoort saver moontlik amptelike 

sportaktiwiteite van die kind by te woon. 

( i i ) 

{iii) 

(iv) 

Ouers moet waak 

gedragspatrone 

byvoorbeeld die 

blameer. 

daarteen 

by kinders 

ampsdraers 

om bepaalde negatiewe 

vas te l~ deur 

vir 'n nederlaag te 

Die ouer se optrede dien vir die kind as voor

beeld, daarom word die ouer se benadering tot 

sport op die kind oorgedra. Die kind identi

fiseer homself met die ouer. 

Die kind wat as sportman uitblink is veral 

blootgestel aan die moontlikheid om verkeerde 

persoonlikheidseienskappe te ontwikkel. Die ouer 

het 'n verpligting om toe te sien dat swak gedrag 

en swak sportmanskap nie toegelaat word nie. 

{v) Die kind neem deel aan sport omdat hy daarin 

bevrediging vind vir sy eie behoeftes. Die ouer 

moet nie in die kind se deelname aan sport bevre

diging van sy eie behoeftes sien nie, want dan 

word die kind bloat 'n instrument vir die bevre

diging van die ouer se behoeftes. 
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(vi} In die kind se deelname aan sport moet die ouer 

die klem op die kind se paging plaas en nie op 

die uitslag nie. 

(vii} 

(viii} 

Die ouer mo et die kind met objektiewe begrip 

bystaan sodat hy nie moed verloor wanneer hy 

spanning en frustrasie ervaar wat met mekaar 

gepaard gaan nie. Mislukkings kan saam met die 

ouer op 'n nugter wyse ontleed word en planne om 

swakhede te verbeter, kan gemaak word. 

Die ouer moet onderskei tussen intrinsieke en 

ekstrinsieke motivering wat die kind se deelname 

aan skoolsport betref. 

(ix} Die ouer het 'n verpligting om die kind te lei 

tot 'n realistiese begrip van sy eie vermoens. 

Daarom is dit nodig dat die ouer self realistiese 

verwagtings van die kind koester. 

(d} Die toeskouers 

Skoolsport word elke jaar deur 'n groat getal toeskouers 

bygewoon, veral die interskole byeenkomste sorg letterlik 

vir duisende ondersteuners. 

McEwan (1979:9) ondersteun die gedagte dat daar van die 

toeskouer sekere verwagtinge gekoester word en noem in die 

verband die volgende: 

{i} 'n Toeskouer behoort sy eie spelers aan te 

moedig, maar toon oak waardering vir die spel van 

die teenstanders. Die toeskouer moet nie sy 

teenstanders se pogings uitjou of neerhalende 

aanmerkings oar hulle of hulle ondersteuners maak 

nie. 
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(ii) Toeskouers moet nie oor-entoesiasties en eensydig 

wees nie, dit sweep spelers op. 

(iii) 'n Toeskouer moet nie in argumente met die ander 

span se ondersteuners betrokke raak nie. 

(iv) Raad van die kantlyn af kan spelers net in die 

war laat raak en hulle demoraliseer. 

(v) Duidelik hoorbare kritiek op die skeidsregter 

veroorsaak net moeilikheid, versteur die spelers 

en dra nie positief by tot die spel nie. 

Volgens Nieuwoudt (1988:28) lei emosionaliteit by 

toeskouers daartoe dat 'n sportsoort en 'n spesifieke 

instansie 'n negatiewe beeld verkry as gevolg van 

toeskouers se verkeerde optrede. 

(e) Sportli99ame 

Aangesien sport gereel moet word, kom sportklubs tot stand 

wat 'n sportsoort op 'n georganiseerde wyse vir klublede 

deur die klubbestuur reel. In die Republiek van 

Suid-Afrika is daar tans meer as 25 000 sportklubs en 

1 200 koepelklubs met deelnemers, afrigters, administra

teurs en skeidsregters wat besig is om sport op 'n plaas

like vlak te beoefen (Van Schalkwyk 1988:167). Daar 

bestaan volgens Van Schalkwyk (1988:167} oak ongeveer 140 

nasionale sportbeheerli99ame. 

dus deel van die om9ewin9 

funksioneer. Sportopvoedin9 

Georganiseerde sport vorm 

waarbinne formele onderwys 

in skoolverband word met 

sportbeoefenin9 

sportbonde. 

buite skoolverband 9einte9reer deur 
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In Kaapland word daar 28 sportsoorte deur skole aangebied 

en talle ander word buite of bo die skole 9eor9aniseer 

deur streeks- of provinsiale sportli99ame (Nel 1990:37). 

Hierdie sportliggame word as "knoopstrukture" beskou. 

Individuele skole en sportbeoefenaars kan by die ver

ski l lende sportli99ame aansluit (of affilieer) en so die 

voordele van georganiseerde sport benut (Van Schalkwyk 

1988: 167}. 

(i} Statutere sportliggame. 

Die staat bevorder sport deur middel van die Departement 

van Nasionale Opvoeding. Die departement as sentrale 

li99aam, met tien streekskantore, reel en bevorder sport 

op 'n landwye grondslag op twee wyses volgens Van Schalk

wyk ( 1988: 168) : 

* deur die subsidiering van 9oed9ekeurde projekte, en 

* deur self bepaalde projekte te loads. 

In 1984 het die departement aan 133 nasionale, provinsiale 

en streeksport- en ontspanningsliggame toekennings gemaak. 

(ii) Nie-statutere sportliggame. 

Die sekondere skole in Kaapland is vir bepaalde sport

soorte soos rugby en atletiek by hulle onderskeie provin

siale of streeksliggame geaffilieer, byvoorbeeld die Weste

like Provinsie Hoerskole Rugbyvereniging, wat op sy beurt 

by die nasionale liggaam vir rugby, die Suid-Afrikaanse 

Rugbyraad, geaffilieer is. Die skoal het vir sy opvoe

dingsprogramme daarby belang om by hierdie liggaam geaffi

lieer te wees en dit kan van groat waarde wees as die 

skoal en die sportliggame saamwerk (Van Schalkwyk 

1988: 168). 
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(f} Die Onderwysbestuurder 

Die Kaaplandse Onderwysdepartement le 'n beleid neer ten 

opsigte van skoolsport en gee volgens die Handleiding vir 

Skoolhoofde (1982:345} erkenning aan skoolsport deur: 

* 

* 

die noodsaaklikste sportgeriewe by nuwe skole te voor

sien of te help voorsien 

tydens inspeksies kennis te neem van die bydrae wat 

skole en onderwysers in hierdie verband !ewer 

deelname aan ko-kurrikulere bedrywighede in aanmerking 

te neem by die evaluering van onderwysers en skool

hoofde. 

Die skoolhoof as onderwysbestuurder moet nou binne die 

raamwerk van die beleid, soos deur die departement neer

gel~, skoolsport laat realiseer volgens die behoeftes van 

die bepaalde skoolgemeenskap. Die skoolbestuursaangeleent

hede wat verband hou met skoolsport word breedvoerig in 

afdeling 2.4 bespreek. 

2.3.4 DIE WAARDE VAN SPORT VIR DIE KIND AS OPVOEDELING 

2.3.4.1 Inleiding 

Wanneer daar oar die sportprogram van die hoerskool besin 

word, meet daar by die primere uitgangspunt, naamlik die 

opvoeding van die kind begin word. Daarna kan die plek en 

die rol van skoolsport as ko-kurrikulere aktiwiteit bepaal 

en na waarde geskat word (Brand 1976:13}. 
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bestaan al eeue lank 'n hegte verband tussen opvoe

en sport volgens Nieuwoudt (1988:25) en is die term 

"sport" reeds in 1303 in die literatuur gebruik as sino

niem met die volgende: "pastime, recreation, plea

sure .... ". Daar word lank reeds aanvaar dat sport nie 

alleen 'n integrerende deel van liggaamlike opvoeding 

verteenwoordig nie, maar oak die uitnemendste vorm van 

fisieke rekreasie is (Botha 1985:9). 

"Omdat dit 'n deel van die lewenspatroon van die mens 

uitmaak en as leefwyse beskou word, is dit geregverdig om 

aan te voer dat sport horn in 'n groat mate tot opvoed

kundige vorming leen" (Botha 1985:9). 

In hierdie afdeling word die waarde van sport vir die kind 

as opvoedeling bespreek deur middel van die volgende 

indeling: 

* Bydrae tot bevordering van fisieke gesondheid. 

Bydrae tot bevordering van geestesgesondheid. 

* Die vormende waarde van sport. 

2.3.4.2 Bydrae tot bevordering van fisieke 9esondheid 

(a) Fisieke ontwikkeling 

Die mens se bestaan in die wereld is 'n liggaamlike be

staan, waardeur eksistensie vir horn moontlik word. Deur 

sy liggaam beweeg, orienteer, eksploiteer en tree hy oak 

in dialoog met sy wereld. Beweging en orientasie is af

hanklik van vaardighede soos hardloop, gooi en spring 

waarby kwaliteite soos grasie, speed, reflekse, koordi

nasie, balans en sty! 'n rol speel. Volgens Botha 

(1987:5} kom 'n integrasie van hierdie vaardighede gewoon-
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lik in sport voor. Rinquest (1988:119) ondersteun hierdie 

gedagte en hy gaan van die standpunt uit dat alle aktiwi

teite wat met sport gepaard gaan, alledaagse liggaams

funksies bevorder. 

Aangesien sportdeelname liggaamlike aktiwiteite behels, is 

dit te begrype dat die basiese bydrae van sport tot die 

totale ontwikkeling van die leerling op die gebied van die 

fisieke sal wees (Calitz 1976:50). Daar is geen twyfel 

dat fisieke aktiwiteit soos sport 'n positiewe effek op 

die groei en ontwikkeling van kinders sal h~ nie. Fisieke 

aktiwiteit is noodsaaklik vir die normale groei en ontwik

keling van been- en spierweefsel, die hart, longe en ander 

organe (Steward 1981:59). 

Die RGN-sportondersoek van 1982 het bevind dat gereelde 

oefening lei tot verhoogde fisieke werkvermoe. Die gevoel 

van inspanning vir enige gegewe f isieke taak verminder en 

verder verhoog die produktiwiteit van 'n fisies aktiewe 

persoon tot met 153 (Scholtz 1982:9 en 83). 

(b) Die bevordering van gesondheid en voorkoming van 

siekte 

Oefening hou die voordeel in dat dit gesondheid bevorder 

en help om siektes te voorkom. Fisieke aktiwiteit is die 

enkele faktor wat positief en beslissend die gesondheid

gewaantes beinvloed. Dit verbeter die kwaliteit slaap, 

maedig persone aan am op te hou rook en dit is maantlik 

die daeltreffendste metade om gewig te beheer en gunstige 

dieetveranderinge aan te moedig (Scholtz 1982:7-8). 

Die Suid-Afrikaanse Blanke het die haogste gerapparteerde 

voorkoms van koron~re hartsiekte ter w~reld. Daar is 

bevind dat aefening help om beskerming te bied teen hier

die siekte. Dit bring modifikasie in die bloedvlakke 



teweeg en lei 

aktiwiteit wat 

valle voorkom. 

weerstand teen 

wat skielike 

1982 : 13- 14 } . 
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tot 'n versterking van die fibrinolise

gevormde bloedklonte oplos en dus hartaan

' n Geoefende hart bied oak verhoogde 

die ontwikkeling van dodelike hartritmes 

sterftes in mense veroorsaak (Scholtz 

Oefening, stap en draf is oak voordelig vir mense met 

respiratoriese siekte, labiele hipertensie en hipertensie 

wat met vetsug geassosieer word (Scholtz 1982:15). 

Navorsing het getoon dat afwesigheid as gevolg van siekte 

tot met 273 afgeneem het by 'n fisies aktiewe persoon. 

2.3.4.3 Bydrae tot die bevordering van geestesgesondheid 

(a} Geluk 

Persone wat gereeld oefening doen en fisiek fiks is, is 

aansienlik "gelukkiger" as onaktiewe, onfikse persone 

(Scholtz 1982:10 11). Volgens die RGN-sportondersoek 

van 1982 kan dit toegeskryf word aan die feit dat opioied

hormoon, beta-endoxfien, tydens oefening verhoog word. 

Dit mag 'n heilsame psigologiese uitwerking op die mens 

h~. Danquin (1981:67} glo dat skoolsport geluk verskaf 

aan leerlinge omdat daar genotvolle sosiale interaksie 

tussen leerlinge plaasvind. 

(b) Die beheer van spanning en angs 

Navorsing het volgens Scholtz {1982:11) bevind dat die 

spanningsvlakke in 

verlaag word deur 

rondte (15 minute 

normale sowel as angstige persone 

oefening. Volgens horn het een oefen

se stap teen 'n harttempo van 100 slae 

per minuut) 'n aansienlike grater uitwerking op die ver-

ligting van spierspanning getoon as 'n enkel dosis kalmeer

middel. Ellmer {1967:51) het bevind dat sportdeelname 'n 
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goeie uitwerking op die angsindeks van leerlinge het en 

dat die leerlinge wat aan sport deelneem die minste angs

simptome toon. 

standpunt word oak ondersteun deur Strydom Hierdie 

(1970:6}. Die betekenis van sportdeelname vir die kind en 

veral die adolessent, is volgens ham veral daarin gelee 

dat dit as meganisme dien waardeur die adolessent van sy 

spanning en angsgevoelens ontslae kan raak deurdat dit die 

aandag van die kind in ander belangstellingsvelde lei. 

Volgens Nieuwoudt (1988:26} kan kompetisie wat met sport 

gepaard gaan spanning by die leerling teweegbring. 

Hierdie spanning en angs moet reg hanteer word sodat dit 

verwerk kan word. Indien dit reg verwerk word, het die 

spanning en frustrasie volgens Botha (1987:7} groat 

opvoedkundige waarde vir die vorming van die kind se 

persoonlikheid. 

{c) Kwaliteit lewe 

Die leerling meet volgens Nel (1986:159) gehelp word om 

die eise van die daaglikse lewe die hoof te bied. Volgens 

ham is dit net moontlik met die nodige li99aaamskra9, fiks

heid en uithouvermoe. 

"Om onaktiwiteit weens 'n gebrek aan bewe9in9 teen te 

werk, meet alle leerlinge gemotiveer word om afgesien van 

hulle li99aamlike vermoens, deel te neem aan een of ander 

vorm van spel as buitemuurse aktiwiteit" (Nel 1989:22). 

Navorsing het getoon dat persone wat aan 'n fiksheids

program deelneem, 'n aansienlike toename in hulle lewens

kwaliteit getoon het volgens Morris (1978:3-6). McEwan 

{1979:4) ondersteun die gedagte: "Enigiemand wat al die 

bevrediging gesmaak het wat uit suksesvolle deelname aan 
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sportaktiwiteite geput kan 

standdeel van geestelike en 

word, het 'n waardevolle be

liggaamlike gesondheid ant-

dek". Volgens horn werk aktiewe deelname baie van die 

negatiewe faktore wat die moderne lewe beinvloed teen en 

verhoog dit dus die kwaliteit lewe van die leerling 

(McEwan 1989:4). 

(d) Depressie 

Positiewe gesindhede word as gevolg van bevredigende en 

suksesvolle deelname aan sport gevorm (McEwan 1979:3). 

Dit is dus nie vreemd dat navorsing gevind het dat 

gereelde oefening soos draf, 'n effektiewe toevoe9in9 tot 

die beheer van ligte depressie is nie, en dat dit minstens 

net so effektief en aansienlik goedkoper as geneesmiddel

terapie is (Scholtz 1982:11). 

2.3.4.4 Die vormende waarde van sport 

(a} Persoonlikheidsvorming 

Daar is reeds in die negentiende eeu oar die karakter

vormende waarde van sport besin (Botha 1970:26). In 

hierdie verband haal Botha vir Rousseau aan: "The 

training of the body, though much neglected is ... the 

most important education not only for making children 

healthy and robust but even more for the moral effect, 
II . . . . 

Navorsing het aan die lig gebring dat deelname van 

leerlinge aan skoolsport 'n belangrike invloed op hulle 

persoonlikheidsvorming en karakterontwikkeling het. Deel

name help die kind met die vorming en aankweek van daardie 

persoonlike kwaliteite en eienskappe wat gesonde karakter

ontwikkeling kenmerk (Du Tait 1979:67). Bogenoemde stand

punt word ondersteun deur Daquin (1981:67). 
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Volgens Rinquest (1988:145) beskik sport oar dinamiese 

kwaliteite wat die karakter van die leerling positief kan 

vorm. Karakter omvat volgens horn geestelike en sedelike 

wat deur 

uitgebou 

sport tot 'n positiewe gesindheid en 

word. Karaktervorming vind volgens 

(1988:146) plaas wanneer emosie en beweging ter 

kom. Emosie en beweging is volgens horn eie aan 

aspekte 

gedrag 

Rinquest 

sprake 

sport en daarom het sport karaktervormende eienskappe soos 

lojaliteit, deursettingsvermoe, betroubaarheid, selfbe

heer, selfrespek, hoflikheid en regverdigheid. Sport dra 

volgens horn by tot die vorming van die totale mens. 

In hierdie verband het Scholtz {1982:12) bevind dat 

sportdeelname lei tot mense met meer energie, geduld, 

humor, ambisie en optimisme, vriendelikheid, sjarme, 

goedgeaardheid, opgewektheid en sorgvryheid. Verder is 

sportdeelnemers emosioneel stabieler, pligsgetrouer, meer 

vasberade en beskik hulle oar meer deursettingsvermoe. 

Sportdeelname lewer volgens Sasson (1963:105) 'n bydrae 

tot die ontwikkeling van selfrespek, eerbied, waardering 

vir ander se persoonlikheid, selfopoffering, onselfsugtige 

diens, verantwoordelikheidsin, 'n besef van eie waarde en 

tekortkominge en hulpvaardigheid. 

In hierdie verband het Du Tait (1979:68) bevind dat 

sportdeelname 

het. Elke 

'n wye 

aktiwiteit 

veld van karaktervormende waarde 

sal nie al die eienskappe by elke 

leerling aankweek en ontwikkel nie; die organisasie en 

beheer daarvan, die eienskappe van die onderwyser, die 

motivering wat daar van horn uitgaan, sowel as die leerling 

se eie gesindheid teenoor die aktiwiteit speel 'n rol. In 

hierdie verband noem hy dat eienskappe soos getrouheid, 

hoflikheid, erkentlikheid, beskeidenheid, gehoorsaamheid, 

stiptelikheid, deursettingsvermoe, selfdissipline, onparty-
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digheid, regverdigheid, talent, geduldigheid en lojaliteit 

by die speler vasgel~ kan word. Volgens Botha (1987:5) 

word karaktereienskappe soos eerbaarheid, getrouheid, 

lojaliteit, onselfsugtigheid en eerlikheid deur 

sportbeoefening ontwikkel. 

Ellrner (1967:40-48) het bevind dat hoerskoolleerlinge wat 

aan skoolsport deelneern rneer pligsgetrouheid aan die dag 

le as die leerlinge wat nie aan sport deelneern nie. 

Volgens McEwan (1979:8) word selfbeheer, sarnewerking, 

onselfsugtigheid, vasberadenheid, leierskap en oak ander 

karakteropbouende eienskappe bevorder deur skoolsport. 

Hines (1989:868) ondersteun bogenoernde standpunt. 

Volgens Calitz (1976:68-69) word die leerling se per

soonlikheid gevorrn deur sy siening van homself en die 

gevoelens wat hy ten opsigte van hornself ervaar, sowel as 

die gevoelens wat hy aanvoel dat ander teenoor horn open

baar. Die waarde van sportdeelnarne in hierdie verband le 

volgens horn juis daarin dat, indien die leerling op een of 

ander wyse op sportgebied presteer, dit 'n positiewe in

vloed op horn sal he, terwyl die leerling wat nie deelneem 

nie, gefrustreerd sal wees ten opsigte van sy liggaarnlike 

verrnoe. Dmdat daar vandag 'n groat verskeidenheid aktiwi-

teite 

likheid 

is waaraan die leerling kan deelneem is die moont

groter dat hy 'n aktiwiteit sal ontdek waarvoor hy 

'n aanleg het. 

Die leerling wat vir homself aanvaarbaar is en dus 'n 

positiewe selfkonsep van hornself opbou, is gewoonlik ook 

vir ander rneer aanvaarbaar (Calitz 1976:70). 
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Die deelname aan sport bied aan die leerling die geleent

heid om positiewe karaktereienskappe te vorm wat van horn 

'n beter mens kan maak met 'n grater moontlikheid op 

suksesvolle mandaatvervulling. 

(b) Sosialisering 

Opvoeding ten opsigte van die sosialisering van die kind 

is gerig op omgang en verkeer (Nel 1989:26) Die kind is 

volgens horn gelukkig en welaangepas as hy aanvaarbaar is. 

Die mens is 'n sosiale wese wat vir sy voortbestaan op sy 

medemens aangewese is. Daarom openbaar hy 'n drang na 

grater sosiale betrokkenheid soos om ender andere aan 

liggaamlike aktiwiteite in groepsverband deel te neem 

(Rinquest 1988:123). 

Dit is juis die skoal se ko-kurrikul~re aktiwiteite wat 'n 

geleentheid ter 

sosiale interaksie 

bevrediging 

bied (Du 

(1981:72) sluit hierby aan 

van 

Tait 

deur 

sosialiseringswaarde van sport. 

van die gewildste redes waarom 

hierdie behoefte van 

1979:63). Weinberg 

baie klem te l~ op die 

Dit is volgens horn een 

leerlinge aan sport 

deelneem: "The two most popular reasons for sport 

participation reported by those youngsters were to make 

new friends or to maintain existing friendships ... ". 

Dit is juis die aard van die aktiwiteite en die ontspanne 

atmosfeer wat die meeste daarvan kenmerk wat aan die 

leerling die geleentheid bied tot sosiale ervaring, aan-

passing 

formele 

1979:63). 

en ontwikkeling wat nie altyd binne die meer 

bestek van die klaskamer moontlik is nie (Du Tait 

Nel (1989:26) ondersteun hierdie stelling: 

"Deelname aan aktiwiteite soos sport en spele prikkel die 

belangstelling van die kind gewoonlik meer as die meeste 

skoolvakke. Dit bied aan horn die geleentheid tot ontwik

keling van goeie gesindheid en skep die regte "klimaat" 

vir leerlingkommunikasie." 
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Navorsing deur Nieuwoudt (1988:25), Strydom (1970:7), 

Daquin (1981:67-69), Weinberg (1981:72), Serfontein 

(1984:37) en Calitz (1976:56-60) ondersteun bogenoemde 

standpunte. 

Deur sy deelname aan sport kry die sportdeelnemer volgens 

Calitz (1979:60) verder 'n sosiaal aanvaarbare wyse om aan 

sy aggressiewe neigings en emosies uiting te gee en van sy 

oortollige energie ontslae te raak. Hy raak volgens horn 

in 'n groat mate ontslae van sy anti-sosiale neigings en 

daarom is die sportspeler dus sosiaal baie makliker 

aanvaarbaar as die nie-speler. 

Hierdie gedagte 

wat Lowell. G. 

het. 

van Calitz word ondersteun deur navorsing 

Biddulph (1954) in hierdie verband gedoen 

Die meeste sportaktiwiteite gaan volgens Du Tait 

(1979:64-65) met 'n groepsituasie gepaard. Hy meld dat 

sodanige situasie die volgende waarde vir die leerlinge 

inhou: 

( i ) 

( i i ) 

( i i i ) 

Dit wek by hulle 'n gevoel van groepsveiligheid. 

Dit bevorder sosiale groei. Die leerling leer om 

met ander klaar te kom, hulle te respekteer en 

vrywillig met hulle saam te werk. 

Die groepsituasie bevorder die samehorigheids

gevoel van die leerlinge, groeplojaliteit mag 

ontwikkel en hegte vriendskappe gesmee word. 

(iv) Die groepsituasie bring mee dat die leerling, 

eerder as om na eie eer te streef, die belange 

van die groep, span, skoal en gemeenskap voorop 

stel en dit probeer bevorder. 
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voorafgaande bespreking blyk dus dat skoolsport 

in die taak van die skoal om die kind in sosiale 

te dissiplineer en goeie sosiale gewoontes aan te 

(c) Leierskapontwikkeling. 

Die moontlikheid dat leierskapshoedanighede by hoer

skoolleerlinge ontdek en ontwikkel mag word as gevolg van 

hulle deelname aan die skool se sportprogram word, volgens 

Du Toit (1979:65) deurgaans in lektuur sterk beklemtoon. 

Hy haal die voorsitter van die S.A.O.U.-kongres van 1936 

in die verband soos volg aan: '"n Bree program van buite

muurse aktiwiteite verskaf 'n uitstekende geleentheid om 

leiers te voorskyn te bring en te ontwikkel. In plaas van 

die inisiatief van die leerlinge te probeer smoor, soos 

voorheen, besef ans vandag dat dit die basis is om gesonde 

groei op te bou." 

Hoewel die leerlinge se leierskappotensiaal oak binne die 

klaskamer na vore mag tree, word daar volgens Du Toit meer 

geleentheid vir leiersontwikkeling in die ko-kurrikul~re 

aktiwiteite geskep. Die Handleiding vir Skoolhoofde KOO 

(1982:354) wys op die karaktereienskappe wat aangekweek 

kan word deur deelname aan skoolsport, onder andere oak 

leierskap. 

Volgens Weinberg (1981:72) het navorsing deur Alderman en 

Wood aangetoon dat die strewe na leierskap een van die 

suiwer hoofredes is waarom leerlinge aan skoolsport dee!-

neem. 

nie net 

leierskap 

posisies 

kaptein 

Leerlinge ontwikkel deur deelname aan skoolsport 

die karaktereienskappe wat verband hou met 

nie, maar kry die geleentheid om in leiers

praktiese leierskap te beleef, byvoorbeeld as 

van 'n span. Volgens Du Tait (1979:66) word nie 
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net leierskap deur die skoal se sportprogram ontwikkel 

nie, maar word oak goeie volgelingskap bevorder. 

Die deelname aan skoolsport bied dus aan die leerling die 

geleentheid om leierskap te ontwikkel en oak om dit prak

ties toe te pas. 

{d) Juridiese ontwikkeling 

Deur deelname 

leerling horn 

sport. Die 

aan fisieke aktiwiteit soos sport moet die 

onderwerp aan die reels van die spel en 

leerling moet dus selfbeheersing, selfdissi-

pline en samewerking aanleer sodat hy die reels van die 

spel kan gehoorsaam en die regte van ander deelnemers 

erken en eerbiedig (Nel 1990:190). Du Tait (1979:70) 

sluit hierby aan: "Die reels en regulasies waaraan die 

leerling horn op die sportveld onderwerp, kweek respek vir 

reels en regulasies in die algemeen aan. 11 

Die wil om werklik normatief op te tree en die ideaal om 

'n "ware sportman of -vrou" te wees, moet volgens Nel 

(1990:28) die strewe van elke leerling wees, sodat die 

leerling oak in sy eie gemoed tot die oortuiging kan kom 

om die verkeerde te vermy en die goeie na te streef. 

Uiteindelik moet elke leerling so opgevoed word dat hy 

volle verantwoordelikheid en aanspreeklikheid vir sy 

optrede sal aanvaar. 

Indien hy nie binne hierdie reg lewe nie, moet hy die 

gevolge daarvan dra nl. verwerping uit die sosiale orde, 

vernedering en skaamte (Nel 1990:191). Deelname aan 

skoolsport kan in hierdie verband 'n groat rol speel. 

Deur deelname aan skoolsport ontwikkel die leerling dus 'n 

sin vir reg en verkeerd, wat hy oak op ander terreine van 

die lewe kan toepas. 
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(e) Morele vorming 

Etiese of morele gedrag is belangrik vir die behoorlike 

funksionering van enige gemeenskap. Mense moet volgens 

Botha (1987:7) morele standaarde he waarvolgens hulle 

alledaagse optrede gerig word. 

Die werklike waarde van sport le volgens Botha (1987:7) in 

die rol wat dit in die ontplooiing van die mens as totali

teit speel, naamlik die harmonieuse ontwikkeling van al 

die talente en gawes wat God aan die mens gegee het. 

Daarom is dit vanselfsprekend dat alle dinge geniet en 

beoefen sal word op 'n wyse wat God tot eer sal strek. 

Dit sou verkeerd wees om te beweer dat sportdeelname 

gesonde morele ontwikkeling tot gevolg het. Wat wel waar 

is, is dat sportdeelname geleentheid skep wat deur die 

sportafrigter benut kan word om die deelnemer moreel sterk 

te maak en die korrekte morele optrede by horn in te skerp 

(Calitz 1977:66). 

"Binne die beoefening van skoolsport sal die seun nie 

alleen die geleentheid kry om 'n aanvaarbare sin vir 

waardes op te bou nie, maar sal hy oak in situasies beland 

waar hy die more le lesse van die lewe op praktiese wyse 

sal leer en wat me er is, waar hy aan toetsing onderwerp 

sal word en hy deur sy optrede sal mo et toon dat hy be-

grippe SOOS eerlikheid, regverdigheid en , lojaliteit 

verstaan en kan uitleef al sou dit ook tot sy nadeel 

strek" (Cali tz 1977: 67) . 

Hierdie morele kwaliteite wat deur fisieke en geestelike 

aktiwiteite (wat in sport opgesluit le} versterk word, kan 

deur sport uitgebou word, want dit is waar sportgees 

volgens Rinquest (1988:147) tot sy reg kom. 
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Sportwedywering is sportief wanneer die spel in stand 

gehou word ooreenkomstig daargestelde norme, insluitende 

reels en regulasies, respek vir 9esa9 en die teenstander. 

Word die norme geignoreer en dislojaliteit en oneerlikheid 

tree te voorskyn, is wedywering onsportief. Sport ken 

derhalwe 'n eie waardegebied, gevolglik kan daar volgens 

Botha (1987:7) van 'n sportetos gepraat word. 

Sportdeelname bled dus die geleentheid om korrekte morele 

optrede by die leerling in te skerp. Die leerling kry oak 

die geleentheid om hierdie morele lesse op praktiese wyse 

aan te leer. Die leerling se sin vir regverdigheid, eer

likheid en lojaliteit word oak deurgaans getoets. 

(f) Vorming tot Nuttige Vryetydsbesteding 

Vryetyd is volgens Crous (1987:44): II that portion of 

an individual's time which is not devoted to work or 

connected responsibilities .... " "Leisure implies freedom 

of choice, and must be seen as available to all whether 

they work or not." 

Daar 

king 

van 

is 

van 

mense 

baie ges~ en geskryf oar die rampspoedige uitwer

die al korter wordende werkweek en die onvermoe 

om meer vrye tyd nuttig te bestee. Sewentig 

was die werkweek 70 uur lank en vandag jaar gelede 

ongeveer 30 

tyd nuttig 

uur. Tensy die mens dus geleer het om vrye 

te bestee, sal die ekstra las uurtjies 'n 

sosiale probleem veroorsaak (McEwan 1979:5). 

Die waarde van sy deelname aan georganiseerde skoolsport 

is ender andere oak vir die leerling daarin gelee dat dit 

horn geleentheid bied om vrye tyd reg en sinvol te ge

bruik. Volgens Du Tait (1979:66) is ledigheid, verveeld

heid en doellose rondlopery van die jeug van die grootste 



-79-

problems wat in die kontempor~re opvoedkunde aanda9 be

hoort te geniet. Leerlingdeelname aan skoolsport mag 

daartoe bydra om hierdie probleem op te los. 

Deur deelname leer die leerlinge die ontspanningswaarde 

van die aktiwiteite ken as aangename vorm van tydverdryf 

en ontdek hulle aktiwiteite wat die moeite werd is om in 

hulle vrye tyd te doen. Op hierdie wyse kan 'n blywende 

belangstelling by die leerling gewek word, wat in sy 

volwasse lewe steeds dryfvere tot sinvolle, nuttige 

vryetydsbestedin9 kan wees (Ou Tait 1979:67). 

(g) Akademiese prestasie 

Uit 'n oorsig van die literatuur oor die moontlike verband 

tussen deelname aan sport en akademiese prestasie, blyk 

dit dat die bevindinge wat tydens soeke in die verband 

onderneem is, teenstrydig en uiteenlopend van aard is. 

Volgens Strydom (1970:10-11) het meer resente empiriese 

ondersoeke onderneem deur Biddulph (1945), Weber (1953), 

Stenek (1964) en Somers (1951) egter getoon dat (i) suk

sesvolle deelname aan sport as motivering kan dien om ook 

op ander terreine soos die akademiese te presteer en (ii) 

dat leerlinge aktief aan 'n binneskoolse sportprogram kan 

deelneem en nogtans soortgelyke akademiese prestasies as 

die nie-deelnemers kan lewer. 

In 1986 het Du Plooy die verband tussen skoolprestasies en 

leerlingdeelname aan skoolsport ondersoek onder 491 stan

derd nege leerlinge uit elf hoerskole in Bloemfontein. 

Hierdie ondersoek het bevind dat daar 'n beduidende ver

skil in die gemiddelde persentasie is van leerlinge wat 

aan sport deelgeneem het en die wat nie aan sport deel

geneem het nie. Die sportdeelnemers se gemiddelde persen

tasie is beduidend hoer (4,743 9emiddeld) as die van die 
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Die deelnemers het ook in al die onder

naaml ik Afrikaans, Engels, Wiskunde en 

presteer as die nie-deelnemers {Du Plooy 

Hierdie bevindinge van Du Plooy word ondersteun deur 'n 

ondersoek wat Calitz in 1976 onder 160 senior primere 

skoolseuns onderneem het. Die slotsom waartoe hy gekom 

het, was dat 91,93 van die toetsgroep skolasties beter as 

wat van hulle verwag is, gepresteer het {Calitz 1976:155). 

Volgens Du Tait (1979:60} is daar geen twyfel dat die 

"akademiese 

buitemuurse 

kurrikulum" van die hoerskool wel deur sommige 

aktiwiteite uitgebou kan word nie. Die term 

"ko-kurrikuler" dui volgens horn immers daarop. Na aanlei

ding van navorsing en literatuurstudie maak hy die aflei

ding dat deelname aan bogenoemde aktiwiteite (wat skool

sport insluit}, mag aanleiding gee tot 'n meer gesonde 

belanstelling in akademiese werk. 

Leerlinge wat aan sport deelneem, leer nie net om die be

skikbare tyd beter te benut nie, maar pas oak doeltref

fende studie- en werkmetodes toe ten einde dieselfde 

hoeveelhede werk in 'n korter tyd te assimileer of af te 

handel as die leerlinge wat aan geen sport deelneem nie en 

derhalwe meer tyd tot hul beskikking het (Du Plooy 

1987:16). Die sportdeelnemers het volgens horn oak 'n 

beter selfkonsep wat weer op sy beurt 'n heilsame 

uitwerking op hulle akademiese prestasie het (Du Plooy 

1987: 16} . 

Deur deelname aan sport kan die akademiese prestasie van 

die leerling verbeter word deurdat deelnemers leer hoe om 

hulle tyd beter te gebruik. Suksesvolle sportdeelname as 

motivering kan dien om ook op ander terreine te presteer 

en sportdeelname kan die leerling se selfkonsep verbeter. 
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Dit kan weer tot beter akademiese prestasies aanleiding 

gee. 

(h) Vorming tot 'n gesonde lewenswyse 

Die nastrewing van 'n gesonde lewenswyse wat gekenmerk 

word deur vitaliteit, tintelende lewenslus, geesdrif, 

vurigheid, ondernemingsgees en entoesiasme geniet 'n hoe 

prioriteit {Nel 1989:22). Derhalwe moet volgens horn alle 

anti-normatiewe magte wat die gesondheid mag benadeel 

uitgeskakel word en die gesindheid gevestig word om 'n 

skoon en rein lewenstyl te handhaaf {Nel 1986:164). Die 

leer ling moet gelei word om vol le aanspreeklikheid vir sy 

eie gesondheid te aanvaar deur die belangstelling en 

respek vir sy eie liggaam te wek. Daardeur word die 

grondslag gele vir 'n gesonde lewenswyse op letterlik al le 

lewensterreine (Nel 1989: 22). 

Volgens McEwan (1979:5) is die mense in Suid-Afrika, net 

soos in die ander ontwikkelde lande, aan al die psigome

triese siektes wat met 'n onaktiewe swak lewenswyse ver

band hou, blootgestel. Volgens horn drink, rook, kyk, wag 

en luister mense te veel en doen hulle nie voldoende oefe

ning nie. 

Die waarde van skoolsport in die verband is dat dit so 

baie van hierdie negatiewe faktore wat die moderne lewe 

beinvloed, teewerk. Die liggaamlike oefening wat met 

sportbeoefening gepaard 

{1979:70) by tot die 

gaan, 

fisieke-, 

heidsontwikkeling van die leerling. 

dra vol gens Du Toit 

biologiese- en gesond-
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2.3.5 SAMEVATTING 

In hierdie afdeling is sport as aktiwiteit in sekondere 

skole in Kaapland bespreek. Daar is verwys na die aard en 

wese van sport, die plek van sport aan sekondere skole, 

die doel en waarde van skoolsport, die belanghebbende 

partye wat by skoolsport betrokke is en die waarde van 

sport vir die kind as opvoedeling. 

2.4 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is skoolsport vanuit 'n opvoedkundige 

perspektief bespreek. Die skoal as struktuur waar sportbe

oefening plaasvind, is bespreek binne die konteks van die 

Suid-Afrikaanse onderwysstelsel deurdat die struktuur van 

die onderwysstelsel, die komponente van die onderwys

stelsel asook die struktuur van die skoal bespreek is. 

Sport is oak as 'n aktiwiteit in Suid-Afrikaanse skole 

bespreek (met spesifieke verwysing na die hoerskole vir 

Blankes in Kaapland} deur 'n historiese oorsig te gee oar 

skoolsport, die waarde van sport vir die kind as opvoede

ling en die partye betrokke by skoolsport toe te lig. 

Rinquest (1988:120) sluit soos volg hierby aan: "Fiksheid 

en gesondheid kan as sinoniem beskou word, want daar kan 

alleenlik van 'n gesonde liggaam sprake wees as die lig

gaam 'n mate van fiksheid vertoon." Dit is wetenskaplik 

bewys dat sport 'n bydrae tot onder andere fisieke 

fiksheid lewer (Rinquest 1988:120). 

Die beoefening van sport kan dus 'n bydrae lewer tot die 

vorming van 'n gesonde lewenswyse deurdat die leerling 

aanleer om toegewyd, geduldig, pligsgetrou en vreugdevol 

te oefen en daardeur sy liggaam, gees en gedagtes skoon te 

hou sodat dit eer inhou vir homself (Potgieter 1982:60). 
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HOOFSTUK 3 

SKOOLSPORT BINNE SKOOLBESTUURSVERBAND 

3.1 INLEIDING 

Die hedendaagse skoal is 'n groat organisasie en sy taak 

is gespesialiseerd en gedifferensieerd. Derhalwe word 

besondere eise aan die skoolhoof as professionele leier en 

bestuurder gestel (Van Wyk 1989:133). 

In hierdie hoofstuk word sport in 'n bestuurspektief 

geplaas deur te wys op die skoolbestuursaangeleenthede wat 

verband hou met skoolsport. Daar word in besonder verwys 

na die skoolhoof as bestuurder van die skoal en aktuele 

aspekte van sport wat besondere implikasies het vir die 

bestuur van skoolsport. 

3.2 DIE SKOOLHOOF AS PROFESSIONELE LEIER EN 

BESTUURDER VAN DIE SKOOL 

3.2.1 INLEIDING 

Die skoolhoof 

van sy skoal 

staties nie. 

is professionele leier sowel as bestuurder 

(Cawood 1973:78). Die skoolhoofamp is nie 

Dit het deur die jare deur verskillende 

stadia gegaan en dus kan ans aanvaar dat dit ook in die 

toekoms nog heelwat verandering sal ondergaan om tred te 

hou met die eise wat 'n veranderde wereld daaraan stel (De 

Wet 1977:113). In hierdie afdeling word aandag gegee aan 

die skoolhoof as leier deur klem te le op die skoolhoof as 
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professionele leier en die skoolhoof as bestuurder van die 

skoal. 

3.2.2 DIE SKOOLHOOF AS PROFESSIONELE LEIER 

Die skoolhoof se professionele opdrag stel hoe eise aan 

horn as persoon en aan sy kennis vah opvoeding en onder

wys. Dit vereis deeglike mensekennis en die stel van 'n 

persoonlike voorbeeld, waardeur hy die etiese standaarde 

van sy professie handhaaf en uitbou. Hy moet 'n professio

nele klimaat skep waarin hy self leiding gee oar sake soos 

vakmetodiek, onderrigbeginsels en nuwe denkrigtings in die 

onderwys. Hierdie mate van professionele vaardigheid wat 

van die skoolhoof verlang word, word by die dag grater 

soos die studierigtings uitgebrei word en personeel grater 

en meer gespesialiseerd word (Cawood 1978:111). 

Die skoolhoof is die leier van 'n professionele span op 

grand van die besondere amp wat hy beklee. Daar word van 

horn verwag om as 'n professioneel opgeleide persoon sy 

gespesialiseerde taak op 'n bekwame wyse na die beste van 

sy vermoe uit te voer (Bondesio 1989:133). 

Die mate waarin die skoolhoof as professionele leier bil

lik en regverdig optree, betroubaar is en sy personeel 

aanhoor, bepaal in 'n groat mate sy sukses as profes

sionele leier (De Witt 1986:49). Cawood (1973:111) onder

steun bogenoemde standpunt en voeg by dat volgehoue profes

sionele ontwikkeling dus onontbeerlik vir die skoolhoof 

is. Daar is verskeie wyses waarlangs professionele ont

wikkeling moontlik is. Die Handleiding vir Skoolhoofde 

KOO noem indiensopleiding, verdere professionele studie en 

gebruikmaking van die fasiliteite van die Kaaplandse Onder

wysbiblioteek as voorbeelde (Handleiding 1982:7). 
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Nothingham soos aangehaal deur De Witt (1986:47-48) noem 

die volgende as riglyne vir 'n suksesvolle skoolhoof: 

'n Katalisator van 'n span opvoeders in sy skoal. 

'n Kundige, gewillige luisteraar wat oor die vermoe 

beskik om tussen sinnelose retorie~ en aktuele reali

teit te onderskei. 

remand met 'n besondere welsprekendheid en skerpsin

nige kommunikasievermoe. 

'n Persoon wat fisies fiks, emosioneel stabiel is en 

'n optimis is. 

'n Kreatiewe skepper van nuwe projekte vir sy skoal. 

'n Goeie diplomaat wat oak onverwagte krisisse sukses

vol kan hanteer. 

remand wat periodiek die ingesteldheid van 'n pragma

tiese futuris openbaar, ten einde oplossings vir be

staande probleme te bedink. 

'n Eerlike mens wie se integriteit bo alle verdenking 

staan. 

'n Leier met ware empatie. 

remand ·wat hoe eise aan homself stel, maar nooit 'n 

kollega wat fouteer sal verneder nie. 
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'n Objektiewe kampvegter vir sy leerlinge en personeel 

se regte. 

'n Nugter beoordelaar van implikasies wat sal volg uit 

'n bepaalde gedragslyn, maar iemand wat tegelyk alle 

vorme van intimidasie met oorgawe beveg. 

'n Belangstellende, maar volhardende vraesteller, wat 

in staat is om alle probleme betyds te identifiseer -

en oplossings daarvoor aan die hand te doen. 

'n Eksperimenteerder. 

'n Geliefde, kreatiewe opvoeder wat die agting van die 

hele skoolgemeenskap en die van die breer samelewin9 

afdwing. 

Omdat die skoolhoof sowel professionele leier as 

bestuurder van die skoal is, word vervolgens gelet op sy 

bestuursrol. 

3.2.3 DIE SKOOLHOOF AS BESTUURDER VAN DIE SKOOL 

Die belangrikheid 

oordryf word. 

van die skoolhoof se amp kan moeilik 

Die hedendaagse skoal is 'n groot organi-

sasie en sy taak is gespesialiseerd, daarom word daar 

besondere eise aan die skoolhoof as bestuuurder van die 

skoal gestel. Die skoolhoof is volgens Van Wyk en 

Bondesio (1989:133), benewens professionele leier oak 

bestuurder van die skoal. Hy is volgens die Handleiding 

vir Skoolhoofde KOO (1982:76) verantwoordelik vir onder 

andere die doeltreffende bestuur van die skool in al sy 

fasette. Volgens Van der Westhuizen (1989:50) bestuur die 

skoolhoof die skoal vanuit 'n leierskapsposisie met die 

009 op die bereiking van die opvoedings- en onderwysdoel

wi tte van die gemeenskap. 
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Die skoolhoof as bestuurder is volgens Cawood (1973:80) 

leier van sy skoal, 'n groep ouers en 'n gemeenskap. 

Die Handleiding van Skoolhoofde KOD (1982:76-81) groepeer 

die wye verskeidenheid van pligte en verantwoordelikhede 

van die skoolhoof as bestuurder van die skoal soos volg: 

3.2.3.1 Onderwys 

* 

* 

* 

* 

* 

Die skoolhoof se primere verantwoordelikheid is om toe 

te sien dat die leerlinge stelselmatige, doeltreffende 

onderrig ontvang. 

Hy moet homself daarvoor beywer dat die beste beskik

bare onderwysers in sy personeel aangestel word. 

Hy moet toesig hou op die onderrigwerk van die per

soneel. 

Gedurig aan sy personeel gesonde en doeltreffende 

professionele leiding gee. 

Hy moet voortdurend aandag bestee aan die indiensoplei

ding van sy personeel. 

Hy moet 

rigtings, 

word. 

daarvoor sorg dat die regte kursusse, studie

vakke en vakkeuses in sy skoal aangebied 

Die kurrikulere pligte behoort sinvol en eweredig 

onder sy personeel verdeel te word. 

Hy behoort self 'n aandeel te neem aan die praktiese 

onderrig in die skoal. 
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Hy moet beheer uitoefen oor toetse, eksamens en die 

bevordering van leerlinge. 

Hy moet 'n wakende 009 hou oar die dissipline in die 

skoal en klaskamers. 

3.2.3.2 Opvoeding 

Die skoolhoof moet te alle tye aandag gee aan opvoedkun

dige aspekte soos die volgende: 

* 

* 

* 

Waak oor die welsyn van sy personeel. 

Die leiding neem en beheer uitoefen ten opsigte van sy 

skoal se program van ko-kurrikulere bedrywighede. 

Byeenkomste in die skoal waarneem of reel waar 'n 

bepaalde beslag aan die gees en karakter van die skoal 

gegee word. 

Kommunikasie en samewerking bevorder met ander instan

sies wat oak die opvoeding van die kind ten doel stel. 

3.2.3.3 Administratiewe en klerklike pligte 

Die skoolhoof het die volgende administratiewe en klerk-

1 ike pligte: 

* Hy moet toesien dat alle werksaamhede en prosedures in 

sy skool in ooreenstemming met Departementele beleid 

geskied. 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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Hy dien as skakel met verteenwoordigers van die 

Departement. 

Hy skakel met plaaslike owerhede soos die skoolraad en 

die skoolkomitee. 

Hy voer onderhoude met ouers. 

Hy oefen beheer uit oar alle amptelike korresponden

sie. 

Hy is verantwoordelik vir die stiptelike deursending 

van opgawes en inligting aan die Departement. 

Hy moet amptelike sertifikate en verklarings uitreik 

en getuigskrifte aan leerlinge en personeel op aan

vraag voorsien. 

Hy aanvaar verantwoordelikheid vir die inhoud van 

enige publikasie wat die skoal publiseer. 

* Hy is verantwoordelik vir die beheer en hantering van 

die skoolfonds en enige ander geld. 

* Hy aanvaar verantwoordelikheid vir die doeltreffende 

toesig oar staatseiendom. 

* Hy is verantwoordelik vir die netheid en verfraaiing 

van die skoolterrein. 

* Hy aanvaar oorhoofse verantwoordelikheid vir koshuise, 

werkswinkels, landbouplase, ens. wat aan sy skoal 

verbonde is. 
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* Hy is verantwoordelik vir die ontvangs en inskakeling 

van studente vir die praktiese onderwys. 

3.2.3.4 Leiersfunksie 

Daar word van die skoolhoof as opvoedkundige leier 

verwag om gesonde doeltreffende leiding te gee in alle 

sake rakende die skool. 

Skoolbestuur word in 'n groot mate deur eksterne faktore 

bepaal soos die fondse wat die departement vir onderwys 

beskikbaar stel, die onderwysbeleid en die betrokkenheid 

van die ander onderwysvennote. Volgens Van Wyk het die 

skoolhoof as bestuurder van die skoal nogtans voldoende 

ruimte om 'n eie bestuurstyl te ontwikkel (Bondesio 

1989: 134) . 

3.2.4 SAMEVATTING 

In hierdie afdeling is aandag gegee aan die skoolhoof as 

professionele lei er en bestuurder van die skoal. Uit die 

voorafgaande blyk dit dat die skoolhoof nie net 'n 

bestuurspos beklee nie, maar oak 'n leierspos, wat hoe 

eise stel aan horn as per soon en ook aan sy kennis van 

opvoeding en onderwys. As professionele lei er en bestuur-

der van die skoal is daar 'n wye verskeidenheid van pligte 

en verantwoordelikhede wat die skoolhoof moet nakom en 

uitvoer. 



3.3 
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SKOOLBESTUURSAANGELEENTHEDE 

SKOOLSPORT 

3.3.1 INLEIDING 

WAT VERBAND HOU MET 

As gevolg van die aard, struktuur en funksie van die 

skoal, asook die feit dat die skoal binne die konteks van 

die onderwysstelsel funksioneer, word daar verskillende 

handelinge in die skoal verrig (Potgieter 1987:46). Die 

belangrikste soort handeling wat onderskei kan word, is 

beleid- en reelmakende handelinge, bestuurshandelinge en 

opvoedkundige handelinge (Van Wyk 1981:84). 

Dit is noodsaaklik om die skoal, alhoewel 'n opvoedkundige 

instelling, as 'n organisasie te bestuur ten einde doel

treffende opvoedende onderwys te verseker. Volgens Baden-
7 

horst (1986:6) behels bestuur die uitvoering van hande-

linge en werksaamhede wat daarop gemik is "om die funksio

nele werksaamhede te laat slaag". 

Die skoolhoof moet die opvoedingsgebeure lei en stuur, 

sake reel en administreer, 'n organisasiestruktuur daar

stel asook onderwysprogramme beplan, instel beheer en 

evalueer. Hiervoor moet hy relevante prosesse en hande

linge aanwend sodat die skoal 'n ordelike en gunstige 

werksituasie skep (Van Schalkwyk 1986:41). 

Ten einde die onderwysgebeure in die skoal te kan ver

klaar, word daar tans van 'n hele aantal onderwys

bestuursmodelle gebruik gemaak, soos byvoorbeeld Gannon-, 

Flippo en Munsinger- en Stoner se bestuursmodelle asook 

Mintzberg se bestuursrolmodel, die bestuursarea-, bestuurs

modelle en die Publieke Administrasiemodel van Cloete 

(Calitz 1986:24-33). 

Vir die doel van hierdie navorsing word Cloete se be

stuursmodel gebruik. Wanneer hierdie model vergelyk word 
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met die kenmerke en funksies van modelle in die algemeen 

(Calitz 1986:25) kom die waarde van Cloete se model na 

vore. Dit bied nie net 'n verwysingsraamwerk waarbinne 

die bestuursgebeure ondersoek kan word nie, maar vereen

voudig ook die bestuursproses en dra by tot grater produk

t iwi tei t. 

Cloete (1984) onderskei ses bestuursprosesse wat volgens 

Potgieter (1987:47) skematies soos volg voorgestel kan 

word . 

Bestuursprosesse en Hulpprosesse 
l 

Operasionaliserings- Bestuurs- Hulpprosesse 
prosesse prosesse 

Opvoeding en Onderwys Beleidvorming Kommunikering 
Eksaminering Organisering Besluitneming 
Dissiplinering Finansiering Delegering 

Personeelbestuur Evaluering 
Prosedurebepaling Beplanning 
Beheer Koordinering 

Dokumentering 
Skakeling 

Afgesien van die ses hoofbestuursprosesse, kan daar ook 'n 

aantal hulpprosesse onderskei word waardeur die skoolhoof 

die opvoedingsgebeure kan lei en stuur. 

Die operasionalisering van die onderwys behels sake soos 

onderrig, opvoeding, dissiplinering en eksaminering. Die 

skoolhoof as onderwysbestuurder is meer besig met die 

bestuursprosesse en minder met die operasionaliserings

prosesse, terwyl die departementshoof omtrent ewe veel 

bestuurswerk en onderrigwerk het en die onderwyser baie 

min bestuurswerk en baie onderrigwerk het (Van der West

huizen 1990:53). 
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Alle bestuursprosesse is te alle tye onderling vervleg. 

(Van Schalkwyk 1986:35) Die sportprogram van die skoal 

moet byvoorbeeld volgens 'n sportbeleid geskied, wat weer 

onder andere sake soos beplanning, delegering, besluit

neming en kommunikering betrek. 

Vervolgens word die verskillende bestuurs- en hulpprosesse 

beskryf in soverre dit veband hou met skoolsport. 

3.3.2 BELEIDBEPALING 

Beleid kan volgens Van Wyk (1987:56) omskryf word as 

daardie riglyne wat vanwee hulle afdwingbare karakter, 

dien as gids vir die optrede van individue en groepe in 

die onderwysinrigting. Die skoolhoof en sy bestuurspan 

dui deur hulle beleid aan wat beoog word, wat bereik gaan 

word en hoe daar in verskillende areas van die skoollewe 

te werk gegaan moet word (Van Schalkwyk 1986:107). 

Beleidbepaling is die handeling wat uitgevoer word om die 

beleid te formuleer of vas te stel. Beleidbepaling moet 

as die eerste (vertrekpunt) van die bestuurshandelinge 

beskou word. 

sander dat 

1987:56). 

Geen saak of aktiwiteit moet aangepak word 

beleid daaroor opgestel is nie ~Van Wyk 

Vol gens 

sionele 

ment. 

skouing 

Van Wyk (1987:57) behoort elke skoal 'n opera

beleid te he, wat vervat is in 'n beleidsdoku

Hierdie dokument moet voortvloei uit die lewensbe

en gehuldigde waardes van die ouer- en skoal-

gemeenskap. Hierdie beleid moet dien as raamwerk waar

van die skoal bedryf word. Die 

bree riglyne bevat, maar tog genoeg 

te dien as gids vir optrede. Die 

binne die aktiwiteite 

beleidsdokument moet 

besonderhede bevat om 
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beleidsdokument behoort oak voorsiening te maak vir·die 

gereelde aanpassings. Daar kan byvoorbeeld van 'n leer 

met behoorlike indeks gebruik gemaak word sodat byvoegings 

en veranderings maklik gedoen kan word. 

Die skoolhoof behoort binne die raamwerk van die departe

mentele beleid en deur middel van 'n onderhandelingsproses 

met die betrokke beheerliggame en die ander belanghebbende 

persone en liggame, 'n skoolbeleid oar verskillende sake 

op te stel (Van Wyk 1987:58). Die skoolbeleid sal a.a. 

die volgende insluit: 

* Onderrigbeleid 

* Kultuurbeleid 

Sportbeleid 

* Klaskamerbeleid 

Personeelbeleid 

Administratiewe beleid 

Die sportbeleid van die skoal behoort weer die volgende 

aspekte te dek: 

* Verskillende sportsoorte 

* Kontak met die oorhoofse liggame 

* Toesig, beheer en afrigting 

Verversings en onthale 

{ 
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* Organisasie 

Volgens Allen (1964) soos aangehaal deur Van der Westhui

zen (1990:157) kan die volgende riglyne geld by die formu

lering van beleid: 

* 

* 

* 

* 

* 

Beleid moet die doelstellings weerspieel. 

Beleid moet konsekwent wees. 

Beleid moet nie rigied en onbuigsaam wees nie. 

Beleid moet op skrif gestel en aan die betrokkenes 

beskikbaar gestel word. 

Beleidsake moet onderskei word van reels en prose

dures. 

Die omvang van sportaktiwiteite by skole het in onlangse 

jare geweldig toegeneem. Derhalwe is die skoolhoof se 

taak baie omvattend met betrekking tot die daarstelling 

van 'n beleid oar sportsoorte Du Tait (1979:179). 

3.3.3 ORGANISER ING 

Cloete definieer organisering as die rangskikking van 

mense in 'n geordende patroon sodat hulle optrede 

opvoedende onderwys kan laat realiseer (Van Schalkwyk 

1986:85). 

Organisering kan dus gesien word as die eerste logiese 

stap in die praktiese uitvoering van 'n besondere beleid. 

Ten einde uitvoering te gee aan die skoolbeleid- en doel-
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stellings moet verskillende take ordelik onderverdeel en 

aan spesifieke persone toegeken word. Deur organisering 

word sowel pligte en take as verantwoordelikhede en gesag 

toegewys (Van der Westhuizen 1990:168, De Wet 1981:190, 

Van Kradenburg 1981:103) 

Volgens Van Schalkwyk (1986:2) behels organisering hoof

saaklik die bepaling van 'n hierargiese struktuur, taakver

deling en afdelingsvorming, die taak en plek van die spe

sialis, die eenheid van leiding en gesag, die spanwydte 

van leiding, koordinering en beheer. Die skoolhoof moet 

sy organisasiestruktuur 

die basis vorm van 

gedelegeerde pligte. 

sien as 'n formele raamwerk wat 

spanwerk en die uitvoering van 

Onderlinge verhoudinge, beskikbare 

talente en bronne, vaste metodes, vaartbelynde kommunika

siemiddele, 'n duidelike beskrywing van take asook sin

volle taakontleding vorm alles deel van 'n effektiewe 

organisasiestruktuur. 

Die doeltreffende funksionering van 'n skoal se sportpro

gram hang ten nouste saam met die mate waarin daar geslaag 

word om deur organisering uitvoering te gee aan die 

sportbeleid (Potgieter 1987:51). Wanneer 'n skoal se 

sportbedrywighede 

doelwitte steeds 

1982:346). 

georganiseer word, 

voor oe gehou word 

moet opvoedkundige 

(Handleiding KOD 

Om die sportprogram doeltreffend te organiseer vereis 

volgens Van ·Zyl (1987:10) dat: 

* al die sportaktiwiteite ontleed sal word om die aard 

en ornvang daarvan te bepaal (taakontleding) 



* 
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* 
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die sportaktiwiteite verdeel sal word in sinvolle 

eenhede (m.a.w. die plasing van verwante aktiwiteite 

bymekaar) 

al le aktiwiteitsgroepe verdeel word in sinvolle take 

en aan geskikte persone opgedra word 

gesag en verantwoordelikheid gedelegeer word (ver-

tikale werkverdeling) 

benodigdhede vir die uitvoer van die werk beskikbaar 

gestel word. 

Volgens die Handleiding van Skoolhoofde (KOO 1982:346) 

behoort die skoal se sportprogram so georganiseer te word 

dat die maksimum getal leerlinge daarby betrek word. 

Om skoolsport doeltreffend te kan organiseer moet die 

skoolhoof 'n organisasiestruktuur vir sport skep sodat die 

organiseringstaak tot uitvoering gebring kan word (Van der 

Westhuizen 1990:170). In die skep van 'n organisasiestruk

tuur vir skoolsport is daar verskillende modelle wat ge

bruik kan word. Boshoff (1976:114) beveel die volgende 

struktuur aan vir die doeltreffende organisasie van die 

hoerskool se sportprogram (Sien tabel 2). 
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ORGANISASIESTRUKTUUR VIR SKOOLSPORT 
TABEL NO. 3.1 

ADJUNKHOOF HOOF OPSIGTER 
SKAKELWERK; PERS; 
GASHEER; KWARTAALPROGRAM 

SENIOR ASSISTENT AFDELINGSHOOF: SPORT 
BUITEMUURS SENIOR ASSISTENT 

ONTVANGS VAN SPANNE; KOoRDINEER SPORT; 

Sportvelde 
Terrein 
Saal 

VERVOER; TOERE; SPORT- PROGRAMMEER; VERGADERINGS 
VOORRAAD; FOTO'S 

S P 0 R T S 0 0 R T E 
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Van der Westhuizen (1990:370) sien die volgende struktuur 

as 'n moontlikheid vir die doeltreffende organisasie van 

sport as 'n leerlingaktiwiteit (Sien tabel 3). 

ORGANISASIESTRUKTUUR VIR SKOOLSPORT 
TABEL NO. 3.2 

HOOF 

Senior adjunlhoof/Adjunkhoof 

Adjunkhoof /Departementshoof 
verantwoordelik vir sport 

Sport--[ 
hoof de ! I l l 

000 000 060 000 000 000 

Afrigters-[ 
A A 

---
B B 

x y x x x x y y y y x y x y 

IAtletiekl I Rugby I I Netbal I Tennis 
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Organisatoriese reelings en formele organisasiestappe, 

soos deur Cloete (1984:87) beskryf, kan volgens Potgieter 

(1987:51) in die skoal se sportprogram geidentifiseer 

word. Hierdie stappe is: 

* die bepaling van doelwitte 

* horisontale arbeidsverdeling 

* vertikale arbeidsverdeling 

* koordinering, en 

* beheer 

Beplanning, koordinering en beheer 

onder paragrawe 3.3.8.1, 3.3.8.2 

besonderhede bespreek, daarom 

organisasiestappe, horisontale 

arbeidsverdeling hier bespreek. 

3.3.3.1 Horisontale taakverdeling 

word 

en 

word 

en 

onderskeidelik 

3.3.7 in meer 

slegs die 

vertikale 

Die eerste stap by taakverdeling is volgens Cloete 

{1980:88) om individuele paste of betrekkings te identifi-

seer. Die taak van die skoal, naamlik opvoedende onder-

wys, is van so 'n aard dat 'n groat aantal fasette random 

taakverdeling onderskei kan word. Voordat die werk van 'n 

skoal verdeel kan word behoort die volle omvang daarvan 

bepaal te word. 

Volgens Van Schalkwyk (1986:87) moet die hooftaak ontleed 

word, sodat dit verdeel kan word in klasse of kategoriee 

van take, soos administratiewe take en buitemuurse take. 

Elkeen van die hoofklasse word weer verder verdeel in 
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kleiner bymekaarhorende tipe take. Buitemuurse take kan 

volgens De Witt {1986:23) verdeel word in kulturele en 

sportaktiwiteite. Laasgenoemde kan weer verder onderver

deel word in al die verskillende sportsoorte. 

Hierna is dit vir die skoolhoof nodig om die aard en om

vang van elke verdeling wat hy gemaak het te bepaal deur 

dit kortliks te omskryf {taakomskrywing). By taakverde

ling moet regverdige verdeling gedoen word, met inagneming 

van persone se kwalifikasies, ondervinding, gesindhede, 

talente, inisiatief, belangstelling en werklading 

(Handleiding KOO 1982:11). 

3.3.3.2 Vertikale taakverdelin9 

In wese kom hierdie stap volgens Potgieter neer op die 

delegering van gesag. Cloete {1980:86) omskryf gesag as 

die reg om iemand te beveel wat om te doen asook hoe, waar 

en wanneer dit gedoen sal word. Hiermee saam gaan oak die 

reg om vir ongehoorsaamheid te straf en verantwoording af 

te dwing {De Witt 1986:25). 

Reynders (1967:179) onderskei die volgende komponente in 

delegering: 

* 

* 

* 

die aanwysing van sekere pligte aan 'n ondergeskikte 

die gee van gesag om oar die nodige middele te beskik 

om pligte te vervul 

op te tree en bindende reelings te tref 
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* en laastens om die pligte bevredigend te vervul en 

verantwoording te doen oar die uitvoering daarvan. 

Gepaard met die gesag wat 'n persoon ontvang, gaan oak 'n 

verantwoordelikheid wat van horn geeis word. Die persoon 

ontvang die reg om op laer bestuursvlak besluite te neem 

en die vryheid om op te tree op 'n wyse wat hy nodig ag om 

die doel te bereik. Die delegering van gesag mag nooit 

geskied sander om oak die belangrikste beginsels van kommu

nikasie in ag te neem nie. 

Die skoolhoof behoort ten 

taakareas te identifiseer 

dige werktoewysing van al 

opsigte van skoolsport al die 

en te ontleed en dan 'n ewere

die aktiwiteite aan die per-

soneel te maak. Vir elke sportsoort behoort daar 'n onder

wyser, wat 'n kenner van die betrokke sportsoort is, be

noem te word wat in bevel is en die oorhoofse verantwoorde-

1 ikheid aanvaar (Botha 1987:107). Die skoolhoof kan vol

gens die Handleiding vir Skoolhoofde (KOO 1982:80) nie 

die toewysing van ko-kurrikul~re pligte delegeer nie, maar 

hy kan wel die organisering van ko-kurrikul~re bedrywig

hede aan die adjunkhoof delegeer. 

Dit sou volgens Van der Westhuizen (1990:184) 'n goeie 

bestuurstegniek wees as die skoolhoof saam met die delege

ring oak 'n oorhoofse pligstaat sou opstel waarbinne daar 

opgetree kan word. 

3.3.4 PERSONEELBESTUUR 

Personeelbestuur kan volgens Van der Westhuizen (1990:249) 

beskou word as die voorsiening, instandhouding en ontwikke

ling van personeel met die oog op die bereiking van die 

prim~re doelstellings van die betrokke onderneming. 'n 
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Wye spektrum aspekte kan onder die kategorie personeel

bestuur ingesluit word. Hierdie aspekte word deur Van der 

Westhuizen (1990:250) soos volg ingedeel: 

* Antisiperende aktiwiteite: 

Dit sluit in die vasstelling en neerlegging van personeel

beleid, asook personeelprosedures. 

* Personeelvoorsiening: 

Aktiwiteite soos personeelwerwing, -keuring en -indiensne

ming val in hierdie kategorie. 

* Personeelbenutting, -opleiding en -ontwikkeling: 

Dit sluit in aktiwiteite soos personeelinskakeling, perso-

neelevaluering, personeelontwikkeling en -opleiding, die 

hantering van konflik en die motivering van personeel. 

Die doelstellings wat met die onderwys bereik wil word, 

hetsy opvoeding of opleiding, is afhanklik van die perso

neel van die skoal. Die skoolhoof het volgens Van der 

Westhuizen (1990:251) die verantwoordelikheid om sy perso

neel ten volle te benut ten einde die spesifieke doel

stellings van opvoeding en onderwys te laat realiseer. 

Hierdie gedagte word ondersteun deur De Witt (1986:40) en 

Potgieter (1987:54). Die skoolhoof strewe oak deur middel 

van personeelbestuur daarna om die personeel so te ont

wikkel dat hulle maksimale werkbevrediging sal ervaar en 

hulle beste vir die skoal sal gee (De Witt 1986:39). 

Die daarstelling van 'n effektiewe sportprogram by die 

skoal het 'n besliste invloed op die bestuurstaak van die 

skoolhoof ten opsigte van sy personeel. 
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Tydens personeelkeuring behoort daar gekyk te word by 

watter sportsoorte die applikante behulpsaam kan wees deur 

die aansoekvorm te ontleed, referente te raadpleeg en 

tydens onderhoudvoering die gesindheid van die kandidaat 

ten opsigte van sport te bepaal (Van der Westhuizen 

1990:253-262). 

Die beskikbaarheid van geskikte personeel in sportakti

wi tei te skep bepaalde probleme. Die skoolhoof behoort die 

sportverpligtinge so onder die personeel te verdeel dat 

die las 

(Ruperti 

nie te swaar op die skouers van 'n paar rus nie 

1964:144). Dit is egter ontstellend dat 68,83 

van al die skoolhoofde geen vereiste en/of belangstelling 

in sport as vereiste stel vir persone wat sport afrig nie 

(RGN nr. 9 1982:58-62). 

Deur personeelopleiding moet die skoolhoof aan die per

soneel voorligting gee ten opsigte van veiligheidsbegin-

sels wat nagekom moet word. Indiensopleiding van per-

soneel geskied onder andere deur formele indiensopleiding, 

voorligting en raadgewing, algemene personeelvergaderings, 

vergaderings van sportafrigters en vergaderings van nie

doserende personeellede. 

Ten slotte moet die skoolhoof wanneer hy die personeel 

evalueer, oak die bydrae van onderwysers op buitemuurse 

gebied (insluitende skoolsport) in ag neem (Van der West

huizen 1990:275- 276). 

3.3.5 FINANSIERING 

Finansiele onderwysbestuur word deur Van der Westhuizen 

(1990:386) soos volg gedefinieer: "Die uitvoer van daar

die bestuurshandelinge (reelbare take) wat in verband 
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staan met die finansiele aspekte van 'n skoal deur 'n 

persoon in 'n gesagsposisie met die uitsonderlike doel om 

daeltreffende onderwys te laat realiseer". 

Finansiele onderwysbestuur gaan in die eerste plek om die 

opweeg van die finansiele behoeftes (na aanleiding van die 

onderwysdoelstellings) teen die beskikbare onderwysfandse 

(Van der Westhuizen 1990:387, Conradie 1986:94). By finan

siele onderwysbestuur moet rekening gehou word met mense 

(leerlinge, personeel, gerneenskap) en dinge (geboue, 

toerusting en voorrade) (Dekker 1986:96-97). Die hante

ring van die skoal se finansies vereis dus bepaalde 

administratiewe sowel as eiesoortige bestuurshandelinge. 

Die skoolhoof beplan die skoolfinansies deur 'n begroting 

vir sy skoal op te stel (Van der Westhuizen 1990:389, 

Conradie 1986:95). Gorton (1980:123) sien die begroting 

as die primere beplanningsinstrurnent vir die toekomstige 

onderwysprograrn. Die uitvoering van die onderwysdoelstel

lings kan nie geskied sander dat die nodige finansiering 

voorsien word nie. Die skoolhoof behoort dus 'n priori

teitslys saam te stel wat uitvoerbare onderwysdoelstel

lings ten opsigte van beskikbare finansies weergee (Dekker 

1986:94). Elke onderwysdoelstelling skep dus 'n finan

siele behoefte. Volgens Nieman (1984:331) kwalifiseer die 

begroting dus behoeftes in terrne van rand en sent. 

Nadat die begroting beplan en goedgekeur is moet dit 

geimplementeer word. Derhalwe moet die skoolhoof organi

seer, mense lei, aktiveer en toesien dat daar behaorlike 

kommunikering is. Finansiele leidinggewing kom hier dus 

sterk na vare en vir die doel is finansiele verslae van 

groat nut. Verder moet beheer uitgeaefen word oar alle 

geld wat bestee word om te verseker dat dit ooreenkomstig 
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begroting geskied (Van der Westhuizen 

Die skoolhoof het ook volgens Du Toit (1986:36) 'n be

stuurstaak ten opsigte van die finansiering van skool

sport. Hierdie bestuurstaak word uitgevoer in samewerking 

met die bestuursrade en die personeel. Dit behels die 

insameling, 

skoolfondse. 

administrasie en toewysing van plaaslike en 

Buiten dat fondse uit die skoolfonds vir 

hierdie doel aangewend word, meld die RGN-sportondersoek 

dat skoolhoofde oak onder andere die moontlikheid om borg

skappe deur plaaslike sakeondernemings beter te benut, 

moet ondersoek (RGN nr. 12 1982:105). 

Finansiering behels nie net die aankoop van sporttoerus

ting nie, maar ook onderhoud en instandhouding van be

staande toerusting en geriewe, affiliasiegelde, mediese en 

vervoeruitgawes en nog vele ander (Conradie 1986:96-97). 

Die Handleiding van Skoolhoofde KOO (1982:346) 1~ klem 

daarop dat daar nie buitensporige bedrae geld uit die 

skoolfonds aan sportbedrywighede bestee moet word in verge

lyking met wat aan ander aktiwiteite spandeer word nie. 

3.3.6 PROSEDUREBEPALING 

Prosedures is noodsaaklik om ordelikheid en doeltreffend

heid te bewerkstelling en om personeel, tyd en finansies 

effektief te benut. In die skoolsituasie waar 'n groat 

getal mense 'n verskeidenheid van take moet verrig, is 

proseduremaatreels onontbeerlik. Proseduremaatreels vloei 

voort uit prosedurebeleid en hang saam met organisasie, 

personeeladministrasie, beheer en finansiering {Dekker 

1986:73,74). 
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Ten einde effektief te wees, moet prosedures altyd eenvou

dig, duidelik en verstaanbaar opgestel wees; dit moet 

rekening hou met bestuursbeginsels; dit moet voldoen aan 

sekere juridiese vereistes; dit moet op skrif wees; dit 

moet die professionaliteit van die onderwys eerbiedig en 

dit moet op effektiwiteit eerder as rompslomp ingestel 

wees (Dekker 1986:80,81). 

Prosedures moet ingestel wees met 'n spesifieke doe!. Dit 

moet die plek en volgorde van aktiwiteite aandui, die meto

des wat aangewend moet word asook die persone wat daarvoor 

verantwoordelik is (Dekker 1986:81). 

As gevolg van die omvattendheid van die sportprogram by 

die hoerskool asook die feit dat 'n groat aantal personeel 

daarby betrokke is, is prosedures absoluut noodsaaklik. 

Enkele voorbeelde van proseduremaatreels is onder meer 

prosedures t.o.v. die besering van leerlinge, die vervoer 

van leerlinge vir sportdoeleindes, die finansiering van 

skoolsport, sportuitstappies en -toere, tuiswedstryde, 

ens. (Handleiding KOD 1982:203-204, 354-356). 

3.3.7 BEHEER 

Die skoolhoof is in die eerste plek verantwoordelik vir 

die doeltreffende werking en welsyn van die hele skoal. 

Hy kan egter nie self al die werk doen nie en daarom maak 

hy van delegering gebruik nadat die doelstelling bepaal, 

besluite geneem en organisasiestruktuur daargestel is (De 

Wet 1977:200). 

Deur beheer word bepaal of die doelstellings van 'n instan

sie bereik word en of koersaanpassings nodig is indien die 

doel nie ten voile bereik is nie. Beheer kan dus as die 
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sluitsteen van bestuur gesien word. (Badenhorst 1982:14) 

Beheer het volgens Van Kradenburg (1981:163) te doen met 

die faset van bestuur wat daarop ingestel is om die kwali

teit van die werkverrigting te evalueer, verbeteringe aan 

te bring en werkdoeltreffendheid te bevorder. Beheer vind 

dus volgens Potgieter (1987:56) voortdurend plaas en het 

op alle fasette van die onderwys betrekking. Die doe! van 

beheer is volgens Van der Westhuizen (1990:226) om beplan

ning tot uitvoering te bring, beplannig te evalueer en 

indien nodig, regstellings te maak en om vas te stel of 

die werklike aktiwiteite ooreenstem met die beplande akti

witeite. 

Die skoolhoof sal volgens De Wet (1977:200) beheer uitoe

fen oar 'n groat verskeidenheid van sake, waaronder die 

ko-kurrikul~re program van die skoal en gedelegeerde op

dragte. Ten opsigte van skoolsport kan die skoolhoof 

gebruik maak van beheer voor, tydens en na die afhandeling 

daarvan. Deeglik uitgewerkte doelwitplanne, begroting vir 

skoolsport, werkverdeling vir skoolsport, werkomskrywing, 

persoonlike visuele beheer en terugrapportering kan alles 

as beheeruitoefening oar skoolsport beskou word (Van der 

Westhuizen 1990:227). 

Die volgende vier stappe kan in die beheeruitoefenings

proses onderskei word (Van der Westhuizen 1990: 229-232): 

(a) Beheervoorskrifte. 

Deur beheervoorskrifte word 'n standaard gestel van wat 

verwag word en waarmee skoolsport geevalueer kan word. 
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(b) Waarneming en meting van werk. 

Verslag moet oar sportaktiwiteite gedoen word. Dit kan 

skriftelik, mondeling of persoonlik wees. 

(c) Evaluering van die werk. 

Evaluering van die sportprogram is 'n nuttige middel om te 

bepaal of 'n persoon sy gegewe opdragte uitgevoer het en 

of die persoon meehelp om die gestelde doelwitte te be

reik. Dit werk oak mee om die bevorderbaarheid en meriete

toekennings van onderwysers te bepaal. 

(d) Korrektiewe optrede. 

Korrektiewe optrede kan gesien word as daardie stappe wat 

die skoolhoof neem om potensiele en werklike afwykings in 

die sportprogram van die skoal die hoof te bied en saver 

moontlik te voorkom dat dieselfde afwyking in die toekoms 

herhaal word. 

3.3.8 HULPPROSESSE WAT VERBAND HOU MET SKOOLSPORT 

3.3.8.1 Beplannin9 

Beplanning is 

doelstellings 

'n metode of werkswyse waarvolgens bepaalde 

en/of doelwitte bereik kan word (Badenhorst 

Marx (1981:211) beskou beplanning as daardie 

wat te make het met die doelbewuste besinning 

1986:49). 

bestuurstaak 

oar die doelwitte van die organisasie, die middele en akti

witeite wat daarby betrokke is, en die opstel van die 

geskikste plan vir die doeltreffende bereiking van daardie 

doelwitte. Beplanning kan dus gesien word as 'n besinning 

oar beleid, reels, prosedures, strategiee, metodes, vaar

dighede en kundighede wat deur die onderwysleier onderneem 

word ten einde opvoedkundige doelstellings en doelwitte te 
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bereik deur middel van mense en middele (Van der West

huizen 1990:142). 

Beplanning geskied gewoonlik aan die hand van doelstel-

lings. 'n Verdere belangrike faset van die beplannings-

handeling is om voorkeure of die belangrikheid van sake te 

bepaal (prioriteitsbepaling) (Van der Westhuizen 1990:143, 

Van Kradenburg 1988:102). 

Aangesien die onderwysowerheid nie aan skole voorskryf 

watter sportaktiwiteite hulle moet onderneem nie, rus die 

uitsluitlike verantwoordelikheid by die skoolhoof om 'n 

doeltreffende 

beplan (Du 

en realistiese sportprogram vir sy skoal te 

Tait 1979:139). Om 'n doeltreffende sportpro-

gram tot stand te bring, moet die volgende in die beplan

ningsproses in gedagte gehou word (Van der Westhuizen 

1990:144): 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Dit moet plaasvind binne die raamwerk van die na

sionale en provinsiale onderwysbeleid; 

Beplanning moet altyd by die skoolhoof begin; 

Beplanning moet op skrif gestel word; 

Verskillende persone kan 'n bydrae maak tot die beplan

ning van die sportprogram; 

Dit is nodig om sowel lang- as korttermynbeplanning te 

doen vir 'n sportprogram; 

Die beplanning van die sportprogram moet realisties en 

uitvoerbaar wees; 
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Beplanning behoort bespreek te word met diegene wat 

daardeur geraak word. 

Die beplanningsHandeling van die skoolhoof ten opsigte van 

skoolsport kan tot die volgende vier stappe gereduseer 

word (Van der Westhuizen 1990:145): 

* 

* 

Skryf alles neer wat gedoen moet word; 

Bepaal nou die prioriteit waarin take afgehandel moet 

word; 

Stel sekere tydskedules op vir terugvoering van resul

tate; 

Identifiseer die hulpmiddels of bronne wat nodig is om 

resultate te behaal. 

Die beplanningshandeling kan nou op die verskillende orga

nisasievlakke van skoolsport van toepassing gemaak word om 

'n sportprogram daar te stel (Du Tait 1986:45). Wanneer 

'n skoal se sportprogram beplan word, behoort daarna 

gestreef te word om die maksimum getal leerlinge daarby te 

betrek. Om dit te kan doen, behoort skole van tyd tot tyd 

opnames te maak van die volgende: 

die getal leerlinge betrokke by elke sportsoort 

elke onderwyser se betrokkenheid by die onderskeie 

sportsoorte 

die aantal ure per week wat die onderskeie sport

fasi l i tei te gebruik kan word 
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die aantal ure per week wat die fasiliteite wel benut 

word 

die ouers en ander in die gemeenskap wat bereid is om 

onder leiding van die personeel betrokke te raak en 

behulpsaam te wees met die onderskeie bedrywighede 

wat die leerlinge se behoefte is. 

Ter opvolging van bogenoemde opname kan die skoal se sport

program deegliker beplan word en kan daar nuwe belangstel

lingsvelde oorweeg word, veral om leerlinge te betrek wat 

getoon het dat hulle nie belangstelling het vir bedrywig

hede wat die skoal aanbied nie. 

3.3.8.2 Koordinering 

In 'n skoolorganisasie moet mense met uiteenlopende per

soonlikhede, belangstellings en agtergronde saamwerk om 

dieselfde doelwitte na te streef, en moet delegering en 

organisering gekoordineer word (Gorton 1976:52). 

Die doel van koordinering is volgens Reynders (1977:126) 

om mense met verskillende aktiwiteite te sinchroniseer ten 

einde die gestelde doelwitte te bereik, samewerking tussen 

mense te verseker en 'n spangees asook spanwerk te ont

wikkel. Koordinering verseker dat almal dieselfde doel 

nastreef, en dat die doel en beleid eenvorming vertolk en 

toegepas word. Bogenoemde standpunt word deur Van Kraden

burg (1981:142) ondersteun. 

Volgens Van der Westhuizen (1990:187,188) kan die skool

hoof die sportprogram van die skoal koordineer deur: 
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Die formulering en bekendmaking van doelstellings en 

beleid vir skoolsport sodat almal betrokke duide-

1 ikheid het oor waarna gestreef word. Dit dien ook as 

riglyn vir die neem van eenvormige besluite. 

Sportkomitees saam 

samesprekings op 

gedagtes gewissel 

te stel en sportvergaderings en 

'n gereelde basis te hou sodat 

kan word, probleme opgelos kan word 

en 'n eenheidsgevoel bewerkstellig word. 

Die opstel van 'n sporthandleiding waarin voor

skrifte, riglyne, reels, regulasies en prosedures uit

eengesit word sodat 'n eenvormige wyse van optrede 

gestimuleer word. Hierdie handleiding dien oak as die 

basis van gesprekvoering random sport. 

Persoonlike kontak en gesprekke (kommunikering) wat 

daartoe bydra dat die verskillende sportaktiwiteite op 

'n gesinchroniseerde en gemotiveerde wyse geskied. 

Voortdurende opvolgaksie gedurende die verloop van 

die sportprogram. Sodoende kan vasgestel word of daar 

nog saamgewerk word met die 009 op die bereiking van 

die geformuleerde doelstellings vir sport. 

Du Toit (1979:140) le veral klem op die rol wat 'n gebalan

seerde rooster of program waarin al die sportaktiwiteite 

geskeduleer word en wat deur eweredige werkverdeling onder 

die personeel gekenmerk word, kan speel om al die sportak

tiwi tei te te koordineer. Hy ondersteun verder die gedagte 

dat die skoolhoof 'n voog vir ko-kurrikulere aktiwiteite 

(wat ook skoolsport insluit) aanwys om die hele skool se 

ko-kurrikulere program doeltreffend te koordineer. 
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3.3.8.3 Kommunikasie 

Die skoolhoof is vir ongeveer 803 van sy tyd per dag in 'n 

kommunikeringsinteraksie. Derhalwe kan die belangrikheid 

van goeie kommunikering nouliks oorbeklemtoon word (Van 

der Westhuizen 1990:214). 

Van Schoor (1977:13) beskryf kommunikering as die verkeer 

van mededeling en vertolking van boodskappe. Hierdie 

beskrywing word ondersteun deur beide Dekker (1986:2), Van 

der Westhuizen (1990:214) en Van Kradenburg (1981:154). 

Badenhorst (1982:62,63) beskryf kommunikering as die uit

stuur en ontvang van boodskappe waartydens die interper-

soonlike verhoudings tussen mense, hulle houdings en 

gevoelens binne die organisatoriese struktuur, sowel as 

motiverende kragte wat rigting aan kommunikasie gee, 'n 

uiters belangrike rol speel. 

Die doeltreffende funksionering van die skoal se sportpro

gram is afhanklik van doeltreffende kommunikering (Van der 

Westhuizen 1990:215). Doeltreffende kommunikering hou die 

volgende voordele in: 

* 

* 

* 

* 

Inligtingsvloei oar sport word verseker. 

Die beplanning van sport en veral die doelstellings 

vir sport word bekend gemaak. 

Die doeltreffende funksionering van die organisasie 

word verseker. 

Persone word in kennis gestel wat gedoen, hoe dit 

gedoen en vir wanneer dit gedoen moet word. 
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Doeltreffende koordinering van die sportprogram word 

verseker. 

Leidinggewing ten opsigte van sport word vergemaklik. 

'n Doeltreffende beh~erstruktuur vir sport word 

verseker. 

Kommunikering kan 

sal egter raadsaam 

mondeling of skriftelik geskied. Dit 

wees indien die skoolhoof die belang

tydens saalbyeenkomste, personeel-rike inligting wat 

vergaderings of oor die interkomstelsel gedoen is, skrif

telik bevestig. 

Skriftelike kommunikasie het die voordeel dat dit bewaar 

kan word en dat misverstande uit die weg geruim kan word 

(Potgieter 1987:61). 

Die skoolhoof as onderwysbestuurder moet volgens Reynders 

(1977:118) let op die volgende vereistes vir goeie kommu

nikering sodat sy kommunikering ten opsigte van onder 

andere sport doeltreffend is: 

* Dit moet duidelik wees 

* Dit moet gepaard gaan met verduideliking 

* Dit moet volledig wees 

* Dit moet redelik wees 

* Die kommunikasiekanale moet geskik wees om doeltref

fende kommunikering te bewerkstellig 
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Kommunikeerder(s) moet enersyds bevoeg wees om gedagtes 

en inligting juis en duidelik aan ander oar te dra en 

andersyds gewillig en in staat wees om mededelings te 

verstaan en toe te pas. 

3.3.8.4 Besluitneming 

Besluitneming is 'n belangrike komponent van die bestuurs

proses. Die vermoe om effektiewe besluite te neem is 

essensieel aangesien besluitneming 'n ingeweefde deel van 

die hele skoolpraktyk uitmaak. Volgens Van Kradenburg 

(1981:148) begin en eindig alle funksies van administrasie 

daarmee. Op die oog af lyk dit asof besluitneming die 

maak van keuses tussen verskillende moontlikhede is 

(Gartner 1981:194). Dit is egter 'n veel ingewikkelder 

aktiwiteit, omdat daar gewoonlik meer as twee moontlikhede 

bestaan waaruit die keuse gemaak moet word (Dekker 

1986:26). 

Besluitneming is 'n denkarbeid wat bewustelik (soms onbe

wustelik) verrig word ten einde rigting te gee om die 

doelstellings te bereik. Besluitneming sou volgens Van 

der Westhuizen (1990:158) beskou word kan word as 'n doel

bewuste keuse van die geskikste wyse van optrede om '•n 

spesifieke probleem of situasie op te los of te hanteer. 

Dit kan gedoen word nadat die verskillende moontlikhede 

bewustelik oorweeg is, met die oogmerk om die verlangde 

doelstelling{s) te bereik. 

Die geslaagdheid van die skoal se sportprogram word groot-

1 iks bepaal deur die kwaliteit van besluitneming by die 

opstel daarvan. Die beplanning van die sportprogram moet 

op 'n wetenskaplik verantwoordbare wyse geskied (Potgieter 
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1987: 62). 

die skoal 

(1981:51) 

Om rasionele besluite te neem ten opsigte van 

se sportprogram, behoort volgens De Wet 

en Hoy en Miskel (1982:269) die volgende stappe 

gevolg te word: 

* 

* 

* 

Bepaal en formuleer die probleemareas by die sportpro

gram. 

Ondersoek die probleemareas en bepaal watter faktore 

daarmee in verband staan. 

Identifiseer verskillende oplossings of alternatiewe. 

Bepaal watter oplossing die beste is. 

Implementeer die besluit. 

Kontroleer of die besluit geimplementeer is. 

Dit is selde moontlik om die "beste" besluit te neem, want 

ornstandighede soos sekerheid, risiko en onsekerheid (Van 

der Westhuizen 1990:160) speel 'n belangrike rol by die 

neem van 'n besluit. 

Die meeste besluite in die skoal wat deur die skoolhoof 

geneern rnoet word, word geneern op grand van sekere inlig

ting (bestuursinligting). Die skoolhoof moet dus 'n doel-

treffende bestuursinligtingstelsel ontwerp wat daarop 

gerig is om tersaaklike inligting te verskaf wat as die 

basis vir besluitnerning kan dien (Van der Westhuizen 

1990:164). 



-118-

3.3.8.5 Leidinggewing 

In leidinggewing word daar met mense gehandel, daarom 

verskuif die klem na die wisselwerking tussen die onder

wysleier en die betrokke persone waardeur die uitvoering 

van 'n taak aan die gang gesit en aan die gang gehou word 

(Van der Westhuizen 1990:188). Leidinggewing kan volgens 

horn gesien word as "daardie bestuurstaak waardeur daar 

rigting aan die gemeenskaplike aktiwiteite van mense gegee 

word om te verseker dat die mense die verlangde take uit

voer ten einde die gestelde doel te bereik." 

Volgens Van der Westhuizen (1990:190) is daar verskillende 

take teenwoordig in die leiding van personeel om bepaalde 

take te verrig. Die sportprogram van die skoal kan net 

suksesvol wees indien die skoolhoof deur verhouding

stigting, leierskap en leidinggewing, motivering en kommu

nikering die personeel begelei om die doelstellings vir 

skoolsport te bereik. Die skoolhoof moet volgens Van der 

Westhuizen (1990:240): 

* sorg dat sy personeel deelneem; 

* 

* 

* 

vir hulle erkenning gee vir hulle dienste; 

take aan hulle delegeer met die nodige gesagstoeken

ning; 

oor mensekennis beskik sodat hy die eiesoortige 

fisiese en geestelike behoeftes van elkeen ken; 

die personeel nuttig laat voel; 

nie die personeel se menswaardigheid skend nie en 

sorg vir genoegsame kommunikasiekanale. 
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Deur die doeltreffende leidinggewing kan 'n skoolklimaat 

geskep word waar die skoolhoof en die personeel die saak 

van onderwys ten beste in 'n ontspanne gelukkige atmosfeer 

kan dien. In leidinggewing le volgens Van der Westhuizen 

(1990:241) die dinamiek van bestuur, die sensitiwiteit van 

menseverhoudinge, die leiding van die leier, die benutting 

van die mens se diepste dryfvere en die duidelike, ondub

belsinnige opdragte wat gegee moet word vir uitvoering. 

Dit vereis dus dat die skoolhoof 'n mensekenner by uitne

mendheid moet wees. 

3.3.8.6 Evaluering 

Evaluering is volgens De Wet (1977:203) 'n besondere faset 

van toesig en beheer - die kwaliteit waarsonder die skoal 

se werk nie effektief beheer kan word nie. Dit is 'n 

voortdurende versameling en verwerking van inligting om 'n 

volle beeld van die ontwikkeling en vordering in die skool 

op te bou. 

Volgens De Wet (1977:204) is daar drie vlakke waar voort

durende evaluering deur die skoolhoof nodig is, naamlik: 

Evaluering van die werk van ander, bv. leerlinge en 

onderwysers 

Evaluering van die effektiwiteit van die skoolproduk, 

-program en administrasieproses 

Selfevaluering. 

Voortdurende evaluering van die sportprogram stel die 

skoolhoof in staat om (De Wet 1977:206}: 
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die hele administrasieproses te verbeter; 

probleme vroegtydig op te spoor; 

slaggate te vermy; 

vas te stel watter optrede suksesvol was en watter 

nie; 

vas te stel waar verandering nodig is; 

'n basis te vind waarvolgens beslissings geneem en 

gevolgtrekkings gemaak kan word; 

nuwe benaderings tot die oplos van probleme te toets; 

pro-aktief op te tree, en 

beter leierskap te beoefen. 

Ten einde die sportprogram effektief te evalueer, is die 

skoolhoof in 'n groat mate aangewys op terugvoering. 

Derhalwe sal die skoolhoof volgens De Wet (1977:207) moet 

toesien dat die kanale vir opwaartse kommunikasie beskik

baar is en doeltreffend funksioneer. 

Die evaluering van skoolsport behoort op 'n beplande, 

deurlopende wyse te geskied in oorleg met die personeel en 

aan die hand van die doelstellings wat daar vir skoolsport 

gestel is. 
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3.3.9 SAMEVATTING 

In hierdie afdeling is die skoolbestuursaangeleenthede wat 

verband hou met skoolsport, bespreek. Cloete se model is 

as basis gebruik. Bestuursprosesse (beleidvorming, or-

ganisering, finansiering, personeelbestuur en beheer) en 

hulpprosesse (beplanning, koordinering, kommunikering, 

besluitneming, leidinggewing en evaluering) is bespreek in 

soverre dit 'n rol speel in die totstandkoming van 'n 

effektiewe sportprogram. 

3.4 AKTUELE ASPEKTE VAN SKOOLSPORT WAT BESONDERE 

IMPLIKASIES HET OP DIE BESTUUR VAN DIE SKOOL 

3.4.1 INLEIDING 

In hierdie afdeling word aandag gegee aan afrigting, sport

beserings en leerlingdeelnarne as aktuele aspekte van skool

sport wat besondere implikasies het op die bestuur van die 

skoal. 

3.4.2 AFRIGTING 

Skole aanvaar die verantwoordelikheid vir sportafrigting. 

Die RGN-sportondersoek (1982 Nr. 8:85) bevestig bogenoemde 

stelling en dui aan dat die meerderheid (603) van alle 

skoolhoofde van mening is dat onderwysers algehele verant-

woordelikheid vir sportafrigting rnoet aanvaar, terwyl 

(34,73) van die skoolhoofde die mening uitgespreek het dat 

onderwysers gedeeltelik hiervoor verantwoordelik moet 

wees. Onderrig op die sportveld en in die klaskarner is 

aanvullend 

onderwyser 

beoefening 

tot 

ook 

sal 

rnekaar en dit is daarom ideaal dat die 

'n begeleidende rol in die kind se sport

speel. Dit is egter volgens Scholtz (1982 

betwyfel of die onderwyser dieselfde kun

gebied van sport, waarvoor hy weinig 

opleiding gehad het, kan openbaar as in die klaskamer. 

Nr. 8:88) te 

digheid op die 



-122-

Daar bestaan 'n groat behoefte aan beter gekwalifiseerde 

onderwyser-sportafrigters. Slegs een uit elke sewe onder-

wysers wat verantwoordelik is vir skolesport beskik oar 

erkende sportkwalifikasies. Daarom dui 68,83 van die 

skoolhoofde wat by die RGN-sportondersoek betrek is aan 

dat onderwysers wat by sportafrigting betrokke is, slegs 

daarin rnoet belangstel (RGN 1982 Nr. 1:81). 

Bykans die helfte van die onderwysers wat by sportafrig

ting betrokke is en wel oor 'n kwalifikasie in sportaf

rigting beskik, het aangedui dat daar 'n behoefte bestaan 

aan beter opleidingsgeleenthede (RGN 1982 Nr. 1:81). Daar 

bestaan veral 'n groat behoefte ten opsigte van sport

soorte soos atletiek, netbal, tennis, rugby en sokker. So 

het 853 van die skole aangedui dat 'n behoefte aan 'n 

voltydse afrigter bestaan. Die ideaal waarna gestreef 

moet word, is volgens Scholtz (1982 nr. 1:81) dat beskik

bare onderwysers wat die belangstelling en vermoe het, 

effektiewe en ornvattende indiensopleiding in die sport

rigting van hul keuse behoort te ontvang. Die skoolhoof 

het volgens McEwan (1979:4) die frustrerende taak om 'n 

doelgerigte en betekenisvolle buitemuurse program te skep 

met slegs 'n paar "gewillige dienaars" om op staat te kan 

maak. Veels te min onderwysers beskik volgens horn oor 

genoegsame 

bydrae te 

oor 

kwalifikasies en kennis om 'n betekenisvolle 

maak en hulle kan nie veel meer doen as om toe

die leerlinge te hou nie. Dit gebeur dan dikwels sig 

dat 'n uitgebreide sportprogram wat op die kennisgewing

in die praktyk bitter min waarde het. borde aangebring is, 
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3.4.3 SPORTBESERINGS 

Sportbeserings is een van die grootste struikelblokke in 

enige sportman se loopbaan (Scholtz 1982 Nr. 8:98). Die 

voorkoming van sportbeserings op skoolvlak is van uiterste 

belang, nie net om 'n gesonde jeug te verseker nie, maar 

oak om die toekoms van sport in die algemeen te verseker. 

Die onderwysers kan baie doen om deelname aan sport 

veiliger te maak en behoort volgens Van Velden (1986:3) 

leiding te neem in hierdie verband. 

Die Onderwysdepartement is baie gesteld daarop dat skole 

alles in hul vermoe moet doen om sportbeserings tot die 

absolute minimum te beperk. In hierdie verband is daar in 

Kaapland breedvoerige riglyne uiteengesit in Omsendbrief 

no. 92 van 1986. Skoolhoofde moet volgens die Handleiding 

van Skoolhoofde KOO (1982:355) bogenoemde riglyne sorgvul

dig bestudeer en in hul onderskeie skole van toepassing 

maak. 

Die Kaaplandse Onderwysdepartment is verontrus oar die hoe 

voorkoms van sportbeserings en die publisiteit wat dit in 

die media geniet, daarom doen dit in Omsendbrief no. 92 

(1986:·1) 'n uiters dringende beroep op hoofde om toe te 

sien dat alle moontlike maatreels getref word om sportbe

serings saver moontlik te voorkom. Na die onrusbarende 

toename in sportbeserings in Kaaplandse skole gedurende 

1986, is daar deur die Kaaplandse Onderwysdepartement 'n 

versoek gerig om vas te stel wat die oorsake van sportbe

ser ings en indien moontlik watter voorkomende maatreels 

getref kan word om beserings te voorkom. Dit het volgens 

Nel (1990:39-57) aan die lig gebring dat sportbeserings 

2,653 van die totale sportdeelname uitmaak, wat op die oog 

af laag is, maar dat dit in die praktyk tussen 1981 en 

1984 gemiddeld tussen drie- en vierduisend beserings per 

jaar beteken. In 1986 was daar egter buitengewoon baie 
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beserings, naamlik 6 729. Die hoogste aantal beserings 

vind gedurende die tweede en derde kwartale plaas. Vol

gens Nel (1990:44) is die sportsoorte wat gedurende hier

die kwartale beoefen word, naamlik rugby, hokkie, netbal 

en sokker derhalwe vir die grootste aantal beserings ver

antwoordel ik. 

Deskundiges is wereldwyd die mening toegedaan dat die 

meeste beserings in 'n groat mate voorkom kan word deur 

beter voorbereiding en die navolging van voorbereidende, 

opbouende voorseisoense oefenprogramme en wetenskaplik 

gefundeerde afrigtingsmetodes. Skoolhoofde, in besonder, 

moet dringend aandag hieraan skenk en moet toesien dat 

alle sportafrigting op wetenskaplike wyse geskied. Alles 

denkbaar moet gedoen word om leerlinge so goed as moontlik 

voor te berei vir sportdeelname en alle noodhulp

benodigdhede moet aan die voorgelegde vereistes voldoen. 

Streng keuring ten opsigte van deelname aan 'n sportsoort 

soos veral rugby, moet toegepas word, sodat slegs 

leerlinge wat geskik is vir kontaksport daaraan deelneem 

(Nel 1990:60-61). 

Die skoolhoof moet oak 'n wakende oog hou oar die tydperk 

wat noodsaaklik is vir voorbereiding aan sportdeelname 

voordat wedstryde of kompetisie begin, asook oor die aan

tal wedstryde waaraan deelgeneem word, aangesien meer as 

603 van die beserings tydens wedstryde plaasgevind het. 

Ongeoefende spelers behoort oak nie sommer goedsmoeds in 

spanne opgeneem te word bloat om die span vol te maak nie 

(Nel 1990:61). 

Dit is belangrik dat 'n skoolhoof sal weet of die sport

velde in 'n veilige toestand is. Hy moet oak bewus wees 

van die datums en datumlyste vir sport sodat 'n te druk 
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word. Gedurende eksamentye behoort hy toe 

wedstryde verminder of afgelas word. Hy 

behoort oak toe te sien dat daar nie harde wedstryde na 'n 

vakansie gespeel word nie (Skein 1989:6). Skein beveel 

verder aan dat die skoolhoof 'n gesonde perspektief be

hoort te he ten opsigte van skoolsport. Daarom moet hy 

die regte gesindheid by die onderwyser en afrigter 

benadruk, toeskouers verbied om langs die kantlyn van die 

speelveld stelling in te neem en sy ouerpubliek op te voed 

om langs die sportveld soos ware here en dames op te tree 

(Skein 1989:6-16}. 

Beserings is 

den (1986:3) 

in kontaksport, soos rugby, volgens Van Vel

onvermydelik en alles moet in die stryd 

gewerp word om veral beserings 

soos verlamming, te voorkom. 

(1986:3-4) is voorkoming van 

indien daar meer aandag gegee 

met permanente gevolge, 

Volgens Van Velden 

sportbeserings moontlik 

word aan ontoepaslike 

opswepery, verantwoordelike sportmanskap, optimale fiks

heid, gevaarlike speelposisies, streng toepassing van 

re~ls, beskermende toerusting soos mondskerrns en die byhou 

van 'n beseringsregister. Omdat beserings in kontaksport 

onvermydelik is, behoort die noodhulpmaatreels by skool

sport te voldoen aan minimum standaarde sodat lewens

verl ies voorkom kan word, daar voorkom kan word dat die 

besering vererger en dat die beseerde en omstanders gerus

gestel kan word (Van Velden 1986:7). 

Micheli (1985:54} le klem daarop dat leerlinge wat nie 

fisies geskik is om aan kontaksport deel te neem nie, na 

ander sportsoorte verwys moet word. Volgens horn behoort 

ouers oak inspraak te kan lewer in afrigtingstegnieke 

waaraan hulle kinders onderwerp word om sodoende beheer 

uit te oefen oor die gehalte van afrigting en daardeur 

beserings te help bekarnp. 
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Zeigler (1987:144) le meer klem daarop dat leerlinge nie 

te jonk aan kontaksport blootgestel behoort te word nie. 

In hierdie verband noem hy dat die leerling ten minste 

veertien jaar oud behoort te wees, sodat beserings op 'n 

te jong ouderdom vermy kan word. Die klem met sport moet 

volgens horn val op die ontwikkeling van vaardighede en nie 

die kompetisie faktor nie. Bogenoemde standpunt word ook 

ondersteun deur Thompson (1989:25-27). 

Samevattend kan dus gesien word dat die skoolhoof baie kan 

doen om sportbeserings te bekamp. In die lig hiervan het 

sportbeserings besondere implikasies op die bestuur van 

die skoal. In die volgende hoofstuk word besin oor regs

aspekte van skoolsport. 

3.4.4 

Die 

dee! 

LEERLINGDEELNAME 

skoolhoof 

te neem 

moet alle leerlinge aanmoedig om aan sport 

sander om dwang uit te oefen. Nuwe belang-

stellingsvelde soos tafeltennis, pluimbal, muurbal, veld

lope, bergklim, gholf, seil, ens. kan oorweeg word, veral 

om leerlinge te betrek wat getoon het dat hulle nie belang

stelling het vir tradisionele sportsoorte nie. Daar moet 

in elke geval daarna gestreef word om alle sport

fasiliteite, wat dikwels teen hoe koste tot stand gebring 

en in stand gehou word, maksimaal te benut en die bree 

massa van leerlinge by sport te betrek (Handleiding KOD 

1982:354-355). 

Volgens Du Tait (1979:152) leen veral die saalbyeenkoms 

horn uitstekend daartoe dat die skoolhoof leerlinge voorlig 

en aanmoedig tot sportdeelname. 
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Die RGN-sportondersoek van 1982 het aangetoon dat slegs 

143 van die skoolhoofde in Kaapland gevoel het dat daar te 

min sportsoorte vir leerlinge aangebied word. terwyl 833 

tevrede was met die hoeveelheid sportsoorte (RGN 1982 nr. 

9:84). Indien die sportdeelname in Kaaplandse skole in 

1982 met 1986 se gegewens vergelyk word, dan toon dit 

duidelik dat daar 'n verskuiwing in leerlingdeelname is 

weg van die gevestigde spankompetisies na lewensverwante 

vaardighede. Sportsoorte soos veral atletiek en swem het 

sedert 1982 'n groat afname in deelname getoon. Ook sport

soorte soos rugby, tennis, netbal, krieket en sokker toon 

'n afname. Daarteenoor is daar 'n groat toename aan sport

soorte soos landloop, judo, karate, muurbal. toutrek, 

sagtebal, gholf en basketbal (Nel 1990:38). 

Samevattend kan daar 

slegs leerlingdeelname 

oak moet hy tred hou 

dus gese word dat die skoolhoof nie 

aan sport moet aanmoedig nie, maar 

en meehelp met die verskuiwing in 

deelname weg van ou gevestigde spankompetisies na lewens

verwante vaardighede. Bogenoemde het besondere impli

kasies vir die bestuur van die skoal. 

3.4.5 SAMEVATTING 

In hierdie afdeling is daar aandag gegee aan afrigting, 

sportbeserings en leerlingdeelname as aktuele aspekte van 

skoolsport wat besondere implikasies het vir die bestuur 

van die skoal. Daar is aangetoon dat bogenoemde aspekte 

spesifieke uitdagings rig aan die skoolhoof wat poog om 'n 

effektiewe sportprogram daar te stel. 
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3.5 SAMEVATTING 

Die skoolhoof as professionele leier en bestuurder van die 

skool is bespreek. Daarna is aandag gegee aan die bestuur

saangeleenthede wat verband hou met skoolsport aan die 

hand van Cloete se bestuursmodel. Ten slotte is aktuele 

aspekte van sport wat besondere implikasies het vir die 

bestuur van sport bespreek. Uit die bespreking van 

bogenoemde het dit duidelik na vore gekom dat die daar

stelling van 'n effektiewe sportprogram by 'n skoal ver

skeie bestuursimplikasies vir die skoolhoof as bestuurder 

van die skool het. Hierdie groot uitdaging kan net met 

behulp van effektiewe bestuurstegnieke oorbrug word. 
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HOOFSTUK 4 

DIE JURIDIESE ASPEKTE VAN SKOOLSPORT 

4.1 INLEIDING 

Die doel van die reg is om 'n gesonde en regverdige balans 

te bewerkstellig tussen regte, belange ens. van individue 

onderling (privaatreg) en tussen individue en gemeenskap 

(publiekreg). In die formele onderwys kom die juridiese 

veral op twee wyses tot uitdrukking. Eerstens moet die 

kind geleer word om 'n aanvoeling te h~ vir reg en gereg

tigheid in die samelewing. Tweedens dra die reg volgens 

Van Wyk (1988:9-11) op die volgende wyses by tot die 

skepping van 'n billike en regverdige orde in die formele 

onderwys: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ordening met die 009 op doeltreffende onderwys 

Ordening op die grondslag van regmatigheid, billik

heid en regverdigheid. 

Ordening deur die samebinding van vennote 

Ordening deur die skepping van strukture 

Ordening deur die juridiese harmoniering van onderwys

verhoudings 

Ordening van onderwys- en skoolbestuur 

Ordening van professionele aangeleenthede 
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Ordening van onderwys- en klasbestuur deur die ver

soeni ng van belange. 

In hierdie hoofstuk word die juridiese aspekte van skool

sport bespreek. Eerstens word die bronne van die Suid

Afrikaanse onderwysreg kortliks bespreek. Daarna word die 

regsbeginsels wat verband hou met skoolsport, naamlik 

administratiefregtelike beginsels en regsbeginsels wat 

verband hou met nalatigheid bespreek. Ten slotte word die 

implikasies van die reg vir die bestuur van skoolsport 

aangetoon. 

4.2 DIE BRONNE VAN SUID-AFRIKAANSE ONDERWYSREG 

4.2.1 INLEIDING 

In die Suid-Afrikaanse regsistematiek word onderwysreg 

ingedeel onder die publiekregstelsel wat te make het met 

die werksaamhede, bevoegdhede en organisasie van die 

staat. Dit gaan hier oor die verhouding tussen geordende 

gemeenskap (staat en skoolgemeenskap) en die onderwyser 

aan die ander kant; en tussen dieselfde gemeenskap (soos 

verteenwoordig deur die hoof en personeel) en die leer

linge en hul ouers aan die ander kant. Twee gebiede in 

die publiekreg is staatsreg en strafreg. In die bree sin 

omvat staatsreg (wat die werking en verhouding van die 

sentrale gesagsorgane in die staat behels) ook administra

tiefreg en dit is veral op hierdie gebied van die publiek

reg waar die onderwysreg gevind word (Bray 1988:6). Omdat 

die onderwysstelsel 'n vervlegtingstruktuur is, het die 

onderwysreg egter kontakpunte oor 'n wye regsgebied. Die 

formele bronne van onderwysreg kan verdeel word in wet

gewing, regspraak en gemene reg (Beckmann 1989:9, Van Wyk 

1987:15, Potgieter 1987:70-71 en Bray 1988:8). Hierdie 

regsbronne word vervolgens bespreek. 
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4.2.2 WETGEWING 

Wetgewing is die belangrikste ontstaanbron van die 

onderwysreg (Bray 1988:9, Bray 1989:4 en Beckmann 

1989:9). Wetgewing word op verskillende vlakke en deur 

verskillende wetgewende liggame uitgevaardig. Volgens 

Bray (1988:9) kan onderskei word tussen parlement~re en 

ondergeskikte wetgewing. Ingevolge die 1983- grondwet 

(Wet no. 110 van 1983), wat die land se mees basiese wet 

is (Van Wyk 1987:17), word daar op onderwysgebied op 

sentrale vlak algemene sake-wetgewing en eie 

sake-wetgewing aangeneem. Die onderwys is prim~r 'n eie 

saak aangeleentheid (Bray 1989:9-10). Hierdie wetgewing 

het a.a. betrekking op onderwysbeleid, professionele 

onderwysberoepsrade, gedragskodes en ander 

diensvoorwaardes. Daar is oak ander parlement~re wette 

wat op die onderwys betrekking het (byvoorbeeld die Wet op 

Kindersorg) (Beckmann 1989:11 en Bray 1988:6-9). 

Binne die onderwysstruktuur word daar oak ondergeskikte 

wetgewing op tweede vlak (provinsiale en streeksvlak) en 

derde vlak (plaaslike vlak) aangetref (Beckmann 1989:11 en 

Bray 1988:10-11). Op die tweede vlak berus die hele orga-

nisasie en administrasie 

wysdepartemente volgens 

vorms van ondergeskikte 

binne die verskillende onder

Beckmann (1989:11) op verskeie 

wetgewing, naamlik rondskrywes, 

omsendbriewe, handleidings en ander voorskrifte. Dit is 

volgens horn benewens die proklamasies, regulasies en reels 

en ander voorskrifte van ondergeskikte wetgewende liggame 

wat op hierdie vlak geld. Hierdie gedagte word ondersteun 

deur Van Wyk (1987:20-21) en Bray (1988:12). (Provinsiale 

ordonnansies was eers oorspronklike wetgewing, maar die 

provinsiale proklamasies wat deesdae deur die Administra

teur uitgevaardig word, is ondergeskikte wetgewing.) 
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Op plaaslike vlak is die skool die basiese bestuurseenheid 

met 'n bestuursliggaam (Van Wyk 1987:21). Skoolbeleid 

word deur die hoof in samewerking met sy personeel opge

stel en word by wyse van skoolreels uit9evaardi9. Die 

Werking van skoolbeleid word in sekere opsigte afgewentel 

in die opstelling van individuele klasbeleid en -reels 

(Bray 1988:14). Skool- en klaskamerreels sal slegs intern 

binne die bepaalde skoolstruktuur afgedwing kan word. 

Bestuursbeleid geld ook intern vir die betrokke skool en 

sy bestuursliggaam en moet binne die perke van die ma9-

tende wetgewing, wat hierdie liggaam instel en sy bevoegd

hede voorskryf, val (Bray 1988:14-15). Wat skoolsport 

betref, is die skool se beleid en die implementering 

daarvan deur skoolreels van belan9. Skoolreels met betrek

king tot skoolsport is dus in werklikheid ondergeskikte 

wet9ewing. 

Daar bestaan ook in die onderwys sekere vorms van onsuiwer 

wetgewing wat as 'n bran van onderwysreg beskou kan word. 

Hierdie wet9ewing dra nie al die kenmerke van formele wet

gewing nie, maar word wel so beskou omdat dit onder andere 

deur die administratiefregtelike bepalings van onderwysreg 

beheers word. Voorbeelde hiervan is die professionele 

kodes en ander beroepsvoorskrifte van die onderwyser (Bray 

1988: 16) . 

4.2.3 GEIVIENE REG 

Die Suid-Afrikaanse gemene reg is die deel van ons reg wat 

nie in wet9ewin9 vervat is nie. Dit is die deel van ons 

regstelsel wat uit die Romeins-Hollandse en Engelse reg 

gegroei het (Bray 1988:18 en Van Wyk 1985:93). Hierdie 

deel van ons reg is tans nie sistematies saamgevat nie. 

Dit kan opgespoor word in die werke van die "ou skrywers", 
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dit wil se, geleerdes en praktiserende regsgeleerdes van 

die sewentiende eeu (Van Wyk 1985:93). 

Die Suid-Afrikaanse gemene reg het egter oor die jare heen 

'n inheemse kleur gekry en is nie meer in die oorspronk

like vorm herkenbaar nie. Van die Romeins-Hollandse regs

beginsels word vandag deur wetgewing uitgebou en geregu

leer om by die moderne onderwysomstandighede aan te pas. 

Die wetgewer kan egter nie alle moontlike omstandighede 

voorsien nie en gevolglik is daar dikwels aspekte wat nie 

deur wetgewing gereel word nie. In sodanige gevalle geld 

die gemene reg (Van Wyk 1985:94). 

Die skoal is kragtens die 

interne reels op 

bestaande wetgewing 

te stel, 

gemene reg bevoeg om sy eie 

mits dit nie in stryd met 

is 

spesifieke vereistes ten 

redelikheid, billikheid 

1987:76) 

4.2.4 REGSPRAAK 

nie. Die gemene reg bevat egter 

opsigte van reels wat betref 

en bekendstelling {Potgieter 

Alhoewel die howe primer met die vertolking en toepassing 

van reg gemoeid is, word vandag algemeen aanvaar dat die 

howe dikwels regskeppend te werk gaan (Wiechers 1984:35). 

Regspraak is volgens Bray (1989:4) 'n belangrike bran van 

onderwysreg omdat dit bestaan uit die gesaghebbende en 

bindende beslissings van ans geregshowe (die uitsprake van 

die hoer howe is bindend vir die laer howe}. 

Een van die kenmerke van gemene reg is dat dit regsbe

ginsels bevat. Hierdie beginsels meet op bepaalde feite 

of omstandighede toegepas word. In die regspraak word 'n 

bepaalde regsbeginsel geinterpreteer en op bepaalde feite 
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toegepas (Van Wyk 

die terrein van 

1985: 94) . Daar is baie voorbeelde op 

die onderwysreg waar die howe inderdaad 

regskeppend opgetree het, en juis daarom is ans regspraak 

volgens Bray (1988:20) so 'n lewende bran van die onder

wysreg. 

Van die duidelikste voorbeelde van skeppende regspraak wat 

op die onderwys van toepassing is, is volgens Bray 

( 1988: 20) : 

* 

* 

* 

die ontwikkeling en toepassing van die reels van 

natuurlike geregtigheid; 

die skepping van regsvereistes vir geldige administra

tiewe handelinge, en 

die bepaling van reels met betrekking tot die omvang 

en uitwerking van ho we se hersieningsbevoegdheid -
veral in gevalle waar dit deur wetgewing uitgesluit 

word. 

4.2.5 SAIYIEVATTING 

In hierdie afdeling is aandag gegee aan die formele bronne 

van onderwysreg, naamlik wetgewing, gemene reg en reg-

spraak. Volgens Van Wyk (1985:94) kan die verskillende 

bronne van die reg nie as waterdigte kompartemente gesien 

word nie. Derhalwe moet daar veral rekening gehou word met 

die verhouding tussen wetgewing en die gemene reg, die rol 

van die howe en die waarde van regspraak. 
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BESONDERE REGSBEGINSELS 

SKOOLSPORT 

INLEIDING 

WAT VERBAND HOU MET 

In hierdie afdeling word daar aandag gegee aan besondere 

regsbeginsels wat verband hou met skoolsport. Eerstens 

word die administratiefregtelike beginsels bespreek en 

daarna die regsbeginsels in verband met nalatigheid. 

4.3.2 ADMINISTRATIEFREGTELIKE BEGINSELS 

4.3.2.1 Inleiding 

Daar 

onder 

val. 

die 

hede 

neer 

is reeds genoem dat die onderwysreg, hoofsaaklik 

administratiefreg in die publiekregtelike stelsel 

Volgens Wiechers (1984:2) is administratiefreg daar

deel van die publiekreg wat die organisasie, bevoegd

en optredes van die staatsadministrasie reel. Wan

administratiewe handelinge in die onderwys plaasvind, 

ontstaan 

partye. 

handelinge 

wedersydse 

subjekte. 

daar administratiefregtelike verhoudings tussen 

Hierdie partye is die regsubjekte wat by die 

betrokke is. Genoemde regsverhouding skep 

regte, verpligtinge en voorregte vir die reg

Een van die regsubjekte in die administratief-

regtelike onderwysverhouding is altyd 'n gesagsorgaan wat 

met owerheidsgesag beklee is. Hierdie onderwys-owerheids

orgaan waarvan die skoolhoof 'n voorbeeld is, ontleen 

gewoonlik sy gesag aan wetgewing en vul 'n besondere plek 

in die administratiewe struktuur van die onderwys (Bray 

1989:21). 

Ten einde geldig te wees, moet administratiewe handeling 

aan bepaalde geldigheidsvereistes voldoen (Wiechers 

1984:194}. Hierdie geldigheidsvereistes moet by die 

verrigting van alle administratiewe handelinge nagekom 

word. 



-136-

In hierdie afdeling word die administratiefregtelike begin

sels, wat verband hou met skoolsport, bespreek. Daar word 

aandag gegee aan die volgende beginsels; 

* die "ultra vires"-beginsel; 

* die vereiste van aandagbesteding; 

* die redelikheidsbeginsel; 

* die vereistes van duidelikheid en verstaanbaarheid; 

* die vereistes in verband met die doel van die betrokke 

handeling; 

* die beginsels in verband met delegering; 

* en die reels van natuurlike 9ere9ti9heid. 

4.3.2.2 Die Ultra vires-beginsel 

"Ultra vires" beteken letterlik "buite die magte". Die 

hoeksteen waarop geldige administratiewe handelinge rus, 

is die verleende owerheidsmagtiging. 'n Persoon wat buite 

sy verleende owerheidsmagtiging optree, se handeling is 

ultra vires. Die persoon moet dus in die uitoefening van 

sy owerheidsgesag binne die omvang van sy verleende 

bevoegdhede optree (Wiechers 1984:196). 

As daar 

handel 

gese word dat die skoolhoof nie ultra vires mag 

nie, beteken dit dat hy horn binne die grense van sy 

gesag moet 

gebruik. 

hou 

Daar 

en 

is 

dit op die voorgeskrewe manier moet 

egter ook 'n algemene legaliteits-



-137-

beginsel van toepassing wat bepaal dat 'n administratiewe 

handeling nie slegs binne die omvang van die verleende 

bevoegdhede en voorskrifte van die magtigende wet verrig 

moet word nie, maar ook in ooreenstemming met daardie 

reels en voorskrifte van die gemene reg wat die bedoeling 

van 'n ideale wetgewer postuleer {Wiechers 1984;199). 

Daar moet daarteen gewaak word om die regsvereistes vir 

administratiewe handelinge te verskraal tot die wets

vereistes vir sulke handelinge. Die beginsel van alqemene 

legaliteit, wat bepaal dat handelinge in ooreenstemming 

met algemene voorskrifte van die reg geskied, is onder

liggend aan bogenoemde regsvereistes. 'n Handeling is dus 

nie altyd "intra vi res" indien dit geskied binne die 

trefwydte van die magtigende wet nie. Sulke handelinge 

sou ongeldig wees indien die skoolhoof dit met kwade 

bedoelings {ma la fides) verrig het, of indien dit on re-

delike gevolge vir die onderwyser veroorsaak. Die bran 

van die geldigheidsvereistes moet dus nie slegs in 

wetgewing gesoek word nie, maar ook in die gemene reg en 

regspraak 

opvatting 

(Bray 1988: 60) . Daar bestaan 'n wyer en enger 

in verband met "ultra vires". Volgens die eng 

opvatting word slegs die statut~re ma9ti9in9 geraak. 

Volgens die wyer opvatting sluit "ultra vires" ook ongemag

tigde delegasie en die verrigting van alle administratiewe 

handelinge in. 

4.3.2.3 Vereiste van aandagbesteding 

Die vereiste van aandagbesteding kom daarop neer dat 'n 

persoon wat 'n diskresie uitoefen, nie net sy aandag aan 

die wenslikheid en doelmatigheid van sy moontlike optrede 

moet skenk nie, maar dat hy sy volle aandag aan die na

koming van alle geldigheidsvereistes moet bestee. Hy moet 
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naamlik aandag daaraan skenk dat hy nie buite sy bevoegd

heid handel nie, dat die vormvereistes, statuter sowel as 

gemeenregtelik, nagekom word en dat die bevoegdheid nie 

vir 'n verkeerde of ongeoorloofde doel aangewend word nie 

(Wiechers 1984:276, Van Wyk 1987:108 en Bray 1988:60 en 

65). 

Aandagbesteding is 'n noodsaaklike voorwaarde wat by die 

uitoefening van alle diskressionere bevoegdhede vereis 

word. Aandagbesteding is dus nie 'n afsonderlike vereiste 

nie, maar 'n 

nagekom 

egter 

mo et 

nie die 

administratiewe 

oorkoepelende vereiste dat alle vereistes 

word. Gebrekkige aandagbesteding is regtens 

grond of rede vir die ongeldigheid van 'n 

handeling nie, maar wel die verklaring of 

psigologiese, menslike oorsaak waarom 'n geldigheids

vereiste nie nagekom is nie (Wiechers 1984:290). 

Ten einde te verseker dat sy administratiewe handeling 

geldig is, moet die skoolhoof dus aandag bestee aan al die 

aspekte van die saak wat voor horn dien (Bray 1988:60). 

Een van die belangrikste aspekte van aandagbesteding gaan 

oor die oorweging van alle relevante faktore by die 

verrigting van 'n diskresionere handeling (en natuurlik 

die nie-inagneming van dit wat irrelevant is). 

4.3.2.4 Redelikheidsbeginsel 

Die redelikheidsbeginsel kom daarop neer dat 'n persoon 

wat 'n diskresie uitoefen, dit op 'n billike en regverdige 

wyse moet doen, sodat daardeur nie onbillike en onregver

dige gevolge ontstaan nie (Bray 1988:55 en Wiechers 

1984:284). Prinsloo (1987:171) ondersteun bogenoemde 

gedagte en onderstreep die feit dat niemand daardeur 'n 

klaarblyklike onreg aangedoen mag word nie. 
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Volgens Bray (1988:69-70) het daar bepaalde individuele 

reels wat uit redelikheid vloei, as vereiste vir 9eldi9e 

administratiewe optrede uitgekristalliseer. Hierdie reels 

is eintlik gebaseer op gemeenregtelike reels van wetsuit

leg (vermoedens) naamlik: 

* 

* 

* 

niemand mag 'n klaarblyklike onreg aangedoen word nie, 

die owerheid moet sy bevoegdheid op so 'n manier 

uitoefen dat daar so min moontlike nadelige uitwerking 

vir die individu is, 

administratiewe magte mag nie op 'n arbitr~re of belag

like wyse uitgeoefen word nie en 

daar mag nie tussen groepe of klasse persone gedis

kr imineer word nie. 

Ongelukkig neig die howe om onredelikheid nie as 'n self

standige ongeldigheidsgrond te benader nie, maar as 'n 

simptoom van iets anders SOOS kwade trou of gebrekkige 

aandagbesteding. Daar word dus na die subjektiewe gesind

heid van die orgaan gekyk, in plaas van die objektief 

onredelike gevolge van die handeling. 

'n Skoolhoof mag 

onredelike gevolge 

dus nie 

deur sy 

sander uitdruklike magtiging 

handelinge teweeg bring nie, 

aangesien administratiewe handelinge net bepaalde redelike 

gevolge mag .h~ (Bray 1888:70 en Wiechers 1984:284). 
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4.3.2.5 Vereistes van duidelikheid en verstaanbaarheid 

Die gemeenregtelike vereiste van duidelikheid en verstaan-

baarheid word 

ling gerig. 

op die objek van die administratiewe hande

Hierdie vereiste kom daarop neer dat die 

waarin die wetgewende regsprekende of besondere 

"suiwer" 

is, nie 

1984:230). 

vorm 

administratiewe handeling van die orgaan ingeklee 

vaag en verwarrend mag wees nie (Wiechers 

Die vereiste van duidelikheid en verstaanbaarheid geld ten 

opsigte van alle administrtatiewe handelinge, maar in die 

praktyk is dit meestal by wetgewende handelinge ter sprake 

(Wiechers 1984:230). Die vereiste van duidelikheid impli

seer 'n objektiewe toets. Die toets van die redelike man 

word gebruik. Die bewoording van die ondergeskikte wet

gewing, kennisgewihgs of bevele wat aan bepaalde persone 

gerig word, moet die begrip en individuele intelligensie 

van die persone in ag neem. Die bewoording moet vir die 

redelike man aandui wat daar van horn verwag word (Wiechers 

1984:231-232). 

Dor die algemeen kan dus ges~ word dat alle administra

tiewe handelinge duidelik en verstaanbaar en dus nie vaag 

en verwarrend, moet wees nie (Bray 1988:64). 

4.3.2.6 Vereistes in verband met doel 

Die administratiewe orgaan moet sy bevoegdheid vir 'n 

geoorloofde doel uitoefen. Die handelinge van die orgaan 

moet volgens die aard en uitwerking daarvan, objektief 

gesproke, die doel dien waarvoor die bevoegdheid aan die 

betrokke orgaan verleen is. 'n Administratiewe orgaan wat 

sy bevoegdheid vir 'n ongemagtigde of ongeoorloofde doel 

uitoefen, wend sy bevoegdheid af (Wiechers 1984:257). In 



-141-

die verband kan genoem word dat die Engelse uitdrukking 

"ulterior purpose" eintlik "unauthorised purpose" beteken 

en dat daar verkeerdelik in die verband in die spreektaal 

gepraat word van "ulterior motive". Laasgenoemde is 'n 

subjektiewe faktor. 

Gesag mag 

(Van Wyk 

nie vir 'n ongeoorloofde doel gebruik word nie 

1987:110). Om vas te stel wat in 'n spesifieke 

geval die "geoorloofde doel" van 'n handeling is, moet die 

magtigende wet ontleed word. Die oogmerk van die wegewing 

(bedoeling van die wetgewer) moet dus bepaal word. Alle 

handelinge van die staatsadministrasie dien prim~r die 

bree openbare belang. Benewens bogenoemde algemene doel

stelling, word handelinge oak met 'n spesifieke doel 

verrig. Dit kan in die praktyk gebeur dat die skoolhoof 

soms ten spyte van goeie bedoelings 'n ongeoorloofde doel 

met sy 

opsetlik 

handlinge bereik; soms kan dit gebeur dat hy 

en bewustelik (mala fide) 'n ongeoorloofde doel 

wil bereik. Die gesindheid van die skoolhoof, of hy met 

goeie of kwade · bedoelings gehandel het, is nie deurslag

gewend nie, maar die feit dat hy 'n ongeoorloofde doel 

bereik het. Sams gebeur dit dat 'n administratiewe orgaan 

wel 'n geoorloofde doel met sy handeling bereik, maar 

bewustelik van 'n ongeoorloofde prosedure gebruik maak om 

hierdie doel te bereik. In hierdie geval is dit oak 

ongeldig, aangesien die geoorloofde doel op 'n onge

oorloofde wyse bewerkstellig is (Bray 1988:67-68}. 

4.3.2.7 Beginsels in verband met delegasie 

Alle vorme van administratiewe delegasie geskied met die 

doel om werkverdeling te bewerkstellig. Een liggaam of 

persoon kan nie alle werksaamhede behartig nie, daarom 

word sekere magte en funksies oorgedra of gedelegeer aan 
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'n ander liggaam of persoon om dit uit te voer (Wiechers 

1984:56). 

Die eenvoudigste vorm van administratiewe delegasie is die 

mandaat of opdrag. Die hoer orgaan neem 'n besluit en 

versoek of dra dit op aan 'n ander persoon of liggaam om 

op praktiese wyse uitvoering aan die hoer besluit te gee. 

Waar daar van die uitvoerder verwag word om 'n self

standige diskresie of oordeel aan die dag te l~, moet daar 

uitdruklike of stilswyende magtiging wees, anders is die 

opdrag tot uitvoering ongeldig. Hierdie vorm van admini

stratiewe delegasie word baie in die praktyk aangewend en 

lewer nie normaalweg moeilikheid op nie, omdat dit in 

werklikheid slegs neerkom op die uitvoering van administra

tiewe opdragte sander dat die uitvoerder enige verant

woordelikheid oar die werklike besluit op horn neem 

(Wiechers 1984:56). 

Die tweede vorm van administratiewe delegasie spruit voort 

uit 'n dekonsentrasie van werksaamhede. Binne 'n geslote 

administratiewe hierargie is dit dikwels nodig om 'n dekon

sentrasie van magte en funksies te reel omdat dit vir die 

hooforgaan in die hierargie onmoontlik word om self al die 

magte uit te oefen en sy funksies te behartig. Die 

funksies 

in die 

volgende 

wat deur die gedelegeerde uitgeoefen word, word 

naam van of namens die delegans uitgeoefen. Die 

belangrike beginsels met betrekking tot dekon-

sentrasie van administratiewe funksies geld: 

* Die delegans kan ter eniger tyd die delegasie terug

trek en die funksie s~lf uitoefen of voorskrifte 

verskaf oar hoe die funksie deur die gedelegeerde 

uitgeoefen behoort te word. 
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Die uitoefening van die funksie geskied in die naam 

van die delegans self. 

Die delegans in sy hoedanigheid van administratiewe 

hoof, kan verskillende vorme van kontrole oar die 

gedelegeerde uitoefen. 

Die owerheidsorgane binne dieselfde magsfeer kan hulle 

nie vir 'n regsgeding teenoor mekaar verhef nie. 

Binne dieselfde administratiewe hierargie bestaan daar 

'n solidariteit en word regtens aanvaar dat die hoer 

orgaan die beste sal weet wat ten voordeel van die 

betrokke administrasie is (Wiechers 1984:57-58). 

Die derde vorm van administratiewe delegasie spruit voort 

uit 'n desentralisasie van werksaamhede. Sekere magte ~n 

funksies word aan 'n selfstandige orgaan of liggaam opge

dra wat die magte en funksies volkome in sy eie naam 

uitoefen. 

4.3.2.8 Die reels van natuurlike geregtigheid 

Die reels van natuurlike 9ere9ti9heid is 9emeenre9telike 

op administratiewe ondersoeke en verhore van 

is (Wiechers 1984:235). Die reels is basies op 

van toepassing en nie op die uiteindelike 

reels wat 

toepassing 

prosedure 

gevolge van die handeling nie. Dit gaan dus oar hoe die 

geneem word. Volgens Van Wyk (1987:110) vind die besluit 

reels van natuurlike geregtigheid hulle toepassing gewoon

lik in die volgende twee soorte handelinge: 
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Eerstens by ondersoeke waar die regte, voorregte en 

vryhede van persone aangetas kan word, en 

tweedens by alle bestuurshandelinge wat die uit

oefening van diskresie behels en waar die regte, 

voorregte en vryhede van persone aangetas word. Hier

die vereiste is onlangs deur die appelhof verbreed om 

"geregverdigde verwagtinge" naas gevestigde regte ens. 

in te sluit. Hierdie benadering is baie meer 

geregverdigbaar. 

Die inhoud van die reels van natuurlike 9ere9ti9heid kan 

volgens Bray (1988:65-66) soos volg opgesom word: 

(i) Enige persoon op wie se geregverdigde verwagtinge, 

bevoegdhede en voorregte miskien inbreuk kan gemaak 

word deur die diskresie-uitoefening van die admini

stratiewe orgaan, moet die geleentheid kry om sy 

saak te stel. Dor die algemeen word na hierdie 

reel verwys as die "audi alteram partem-reel" {hoar 

die ander kant se saak). 

(ii) Enige oorweging wat teen die betrokke persoon mag 

tel, moet aan horn oorgedra word, sodat hy sy saak 

doelmatig kan verdedig. Feite waarvan hy egter 

redelikerwys verwag kan word om van kennis te dra, 

hoer nie aan horn oorgedra te word nie. 

(iii) Die administratiewe orgaan wat sy diskresie uit

oefen, moet redes vir die uitoefening daarvan 

verskaf. Dit is belangrik vir die persoon om inge

lig te word oar hierdie redes, aangesien hy daar

sonder nie 'n doeltreffende saak kan voorberei 

nie. Hierdie vereiste word nie konsekwent deur die 

howe vereis nie. 
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(iv) Die administratiewe orgaan wat 'n diskresie 

uitoefen, 

van die 

moet onbevooroordeeld wees. Daar word 

standpunt uitgegaan dat die orgaan objek-

tief moet besluit en derhalwe nie 'n persoonlike 

belang in die saak moet he nie. 

Volgens Wiechers (1984:256) is die eindelike doe! van die 

reels van natuurlike geregtigheid om te verseker dat 'n 

persoon wat 'n bestuurshandeling verrig, van al die feite 

en omstandighede bewus moet wees, sodat daar behoorlike 

aandag aan die aangeleentheid bestee kan word. 

Volgens Bray (1988:65) is dit belangrik dat die reels, wat 

regverdige prosedures voorskryf, altyd toegepas moet word 

omdat daar nie vooraf bepaal kan word of regte, bevoegd

hede en voorregte wel in gedrang gaan kom nie. 

4.3.2.9 Samevatting 

In hierdie afdeling is daar aandag gegee aan die adminis

tratiefregtel ike beginsels wat verband hou met skoal-

sport. Hierdie beginsels moet by die verrigting van alle 

administratiewe handelinge nagekom word ten einde te verse

ker dat die handelinge geldig is. 

4.3.3 Dellktuele aanspreekllkheid in die konteks van 

skoolsport 

4.3.3.1 Inleidin9 

'n Dnregmatige (of delike) daad word gepleeg waar die een 

persoon inbreuk maak op die regte of belange van 'n ander 

persoon. Voordat die optrede van 'n persoon onregmatig 

is, moet dit aan al vyf die volgende vereistes voldoen 
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(dieselfde elemente is basies oak 'n vereiste by die 

misdaad) (Oosthuizen 1986:29-31}: 

* 

* 

* 

* 

* 

Daar moet 'n handeling plaasvind: in die vorm van 'n 

willekeurige doen of late. 

Die handeling moet 'n onregmatige daad postuleer; 

Die pleger van die onregmatige daad moet skuld h~: in 

die vorm van opset of nalatigheid. 

Die nadelige gevolge van skade of persoonlikheids

krenking moet uit hierdie handeling voortvloei; 

Daar moet 'n adekwate kousale verband bestaan tussen 

die handeling en die gevolg (die skade}. 

In hierdie afdeling word aandag gegee aan die deliktuele 

aanspreeklikheid in die konteks van skoolsport deur 

kortliks bogenoemde vyf vereistes toe te lig. 

4.3.3.2 Die handeling 

Daar moet 'n handeling plaasvind. 'n Handeling word in 

hierdie konteks beskou as 'n willekeurige optrede of 

late. (Die optrede van 'n slaapwandelaar en 'n persoon te 

midde van 'n epileptiese aanval word a.a. as onwillekeurig 

beskou). 

4.3.3.3 Onregmatigheid 

Die handeling moet 'n onregmatige daad postuleer. Daar 

moet dus inbreuk gemaak word op die regte van 'n ander 

persoon voordat dit as 'n onregmatige daad beskou kan 

word. (Voorbeelde is die liggaamlike besering van 'n 

persoon of die steel van 'n ander persoon se besittings) 

(Oosthuizen 1986:29). Hier kom die kwessie van regsplig 
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ter sprake (veral by 'n late). Selfs 'n opsetlike hande

ling wat op die oog af 'n delik is, sal dit nie wees 

indien dit nie onregmatig is nie ('n Onderwyser wat 'n 

leerling wat besig is om te verdrink aan die hare uit

sleep, is byvoorbeeld nie skuldig aan aanranding nie). 

Daar bestaan dus 'n aantal onregmatigheidsuitsluitings

gronde of sogenaamde regverdigingsgronde. 

4.3.3.4 Skuld 

Die pleger van die onregmatige daad moet skuld he. Bene

wens die feit dat daar 'n handeling deur 'n mens uitgevoer 

is wat onregmatig was, moet sodanige daad oak nag vergesel 

wees van 'n "blameerbare geestesgesondheid" by die dader 

(Oosthuizen 1986:30). Sekere persone word ontoerekenings

vatbaar beskou omdat hulle nie geag word om oar die nodige 

geestesvermoe te beskik om skuld te kan he nie. Sodanige 

dade kan hulle dus nie toegereken word nie (byvoorbeeld 

vir 'n kind onder sewe jaar). 

Twee vorms van skuld word in ans reg onderskei, naamlik 

opset en nalatigheid: 

(a) Opset 

Juridies word opset omskryf as die verwyt wat 'n toereke

ningsvatbare dader tref omdat hy die gevolg wat hy veroor

saak het, gewil het, terwyl hy bewus daarvan was dat sy 

optrede onregmatig is (Prinsloo 1987:117). Opset is dus 

doelbewuste wederegtelike optrede. Waar 'n persoon dus 

die intrede van 'n bepaalde gevolg as 'n moontlikheid 

voorsien het, ham daarmee voorsien het en besluit het om 

desnieteenstaande te handel, tref die verwyt ham dat hy 

opsetlik gehandel het (Prinsloo 1987:117). 
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(b) Nalatigheid 

Volgens Prinsloo (1987:116) is nalatigheid "die verwyt wat 

'n toerekensvatbare dader (wat nie opsetlik handel nie} 

tref omdat sy optrede nie voldoen het aan die gedragsnorme 

wat van regswee vir verwytvryheid geverg word nie en hy 

aldus 'n bepaalde gevolg onregmatiglik veroorsaak het". 

Volgens Van Wyk (1985:95) is die maatstaf om te bepaal of 

'n persoon nalatig opgetree het of nie, om vas te stel of 

die betrokke persoon in die bepaalde omstandighede opge

tree het soos 'n redelike man, dit wil se soos 'n sorgsame 

gesinshoof. Volgens Beckmann (1989:70-71) bestaan daar 'n 

spesifieke juridiese toets vir nalatigheid wat daarop 

neerkom dat die volgende vrae gevra kan word indien 'n 

leerling byvoorbeeld tydens sportdeelname beseer word: 

* 

* 

* 

* 

Kon die onderwyser in die bepaalde omstandighede voor

sien dat sy optrede (of sy versuim om op te tree} 'n 

besering kan veroorsaak? Het die onderwyser oar die 

kennis en vaardighede beskik wat horn in staat sou stel 

om die skade of besering te voorsien? 

Kon hy redelike stappe doen om teen so 'n gebeurlik

heid te waak of dit te voorkom? 

Kon hy maatreels getref het om te verseker dat die 

stappe wat hy beoog het, uitgevoer word? 

Het hy versuim om dit te doen? 

Volgens bogenoemde maatstawe word bepaal of 'n persoon se 

optrede, of versuim om op te tree, neerkom op nalatigheid. 
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Die onderwyser wat gesag voer oar kinders tydens buite

muurse en ander bedrywighede het 'n beskermingsplig ten 

opsigte van daardie leerlinge. Hierdie bekermingsplig kan 

in sekere omstandighede 'n regsplig wees. As hy dus 

nalatig optree of nalaat om op te tree, kan hy aanspreek

lik gehou word vir die skade wat die kind ly. In sy 

toesig en voorsorg moet die onderwyser dus optree soos 'n 

redelike persoon, dit wil se soos 'n sorgsame gesinshoof. 

Hy moet in besondere omstandighede die moontlikheid voor

sien dat sy optrede of versuim om op te tree vir die kind 

skade mag meebring. 

die moontlike skade 

nie, kan hy aan 

1987:72). 

Hy moet toereikende stappe neem om 

te voorkom en indien hy dit nie doen 

nalatigheid skuldig wees CPrinsloo 

Van 'n onderwyser as redelike man word dus verwag om ..'...n 

bepaalde mate van sorq aan die dag te le ten einde nalatig

heid te voorkom. Onderwysers word as professionele persone 

beskou wat gespesialiseerde opleiding deurloop het. Daar

om verwag die reg meer as die minimum standaard van sorg 

van 'n persoon wat meerdere kennis en vernuf het as die 

gewone man. Die feit dat die onderwyser spesifiek vir sy 

taak opgelei word en dit professioneel en teen vergoeding 

verrig, beteken dat daar regtens soms meer van horn verwag 

word as van die ouer, omdat hy uit hoofde van sy werk, sy 

opleiding en sy onderwyservaring in staat behoort te wees 

om grater en doeltreffender sorgsaamheid aan die dag te 

kan le (Beckmann 1989:55). 

4.3.3.5 Kousaliteit 

Kousaliteit is die laaste element wat vereis word om te 

bepaal of die persoon se handeling wel 'n onregmatige daad 

is. Hier word die vraag gevra of die persoon se handeling 
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wel die gewraakte gebeure tot gevolg gehad het. Daar moet 

'n adekwate kousale verband bestaan tussen die handeling 

en die gevolg (die skade). 

4.3.3.6 Samevatting 

In hierdie afdeling is aandag gegee aan die deliktuele 

aanspreeklikheid in die konteks van skoolsport deur 

kortliks aandag te gee aan die vyf vereistes waaraan die 

optrede van 'n persoon moet voldoen voordat dit onregmatig 

is. Dieselfde geld oak vir strafregtelike aanspreeklik

heid (bv. waar die onderwyser van 'n misdryf aangekla 

word, sy dit 'n algemene gemeenregtelike misdaad of 'n 

spesiale tipe "onderwysgerigte" statutere misdryf). Wat 

aanspreeklikheid betref, meet daar egter onderskei word 

tussen persoonlike aanspreeklikheid en middellike aan

spreeklikheid. Die onderwyser is altyd persoonlik aan

spreeklik by 'n strafregtelike aangeleentheid, maar in 

geval van siviele aksies kan die staat as werkgewer (by 

staatskole) middellik aanspreeklik gehou word vir die 

onregmatige 

noemde geval 

dade van sy werknemer. Daar moet in laasge

egter bewys word dat die onderwyser in sy 

hoedanigheid as dienaar van die staat moes opgetree het. 

4.3.4 SAMEVATTING 

In hierdie afdeling is die besondere regsbeginsels wat 

verband hou met skoolsport, bespreek. Eerstens is die 

administratiefregtelike beginsels bespreek en daarna die 

regsbeginsels in verband met deliktuele aanspreeklikheid. 

Vanuit die bespreking blyk dit dat al die toepaslike regs

beginsels deurlopend in ag geneem sal moet word ten einde 

te verseker dat die sportprogram van die skoal op 'n 

juridies-aanvaarbare wyse geskied. 
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4.4 IMPLIKASIES VAN DIE REG VIR DIE BESTUUR VAN 

SKOOLSPORT 

4.4.1 INLEIDING 

Die skoolhoof as bestuurder is in bevel van skoolsport. 

Hy bestuur die sportprogram van die skoal deur bestuurshan

del inge uit te oefen. Elke skoal se sportprogram moet 

volgens die besondere behoeftes en omstandighede van die 

betrokke skoal beplan, opgestel en geimplementeer word. 

Talle kulturele en natuurlike faktore dra by tot die 

uniekheid van elke skoal en so ook die skoal se sport

program (Van Wyk 1985:93}. Omdat onderwysdepartemente nie 

kennis dra van al die faktore wat by elke skoal 'n rol 

speel nie, word slegs algemene departementele voorskrifte 

ten opsigte van skoolsport gegee. Die departement dele

geer die nodige gesag aan skoolhoofde om, met inagneming 

van departementele voorskrifte, 'n volledige sportprogram 

op te stel en te implementeer (Van Wyk 1985:93}. 

Die skoolhoof het 'n konglomerasie van bevoegdhede om 'n 

effektiewe sportprogram daar te stel en hierdie bevoegd

hede is uit verskillende bronne afkomstig, naamlik wet

gewing, gemene reg en regspraak. Formele onderwys en 

onderwysbestuur vind dus plaas op 'n juridiese grondslag 

en binne 'n juridiese raamwerk (Van Wyk 1987:40). Die 

juridiese aspekte is noodsaaklik met die 009 op goeie 

orde, harmonieuse samewerking, goeie tydsbenutting en 

doeltreffende onderwys, sodat die uiteindelike doel van 

die skoal, naamlik opvoedende onderwys, bereik kan word 

(Van Wyk 1987:102). 
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In hierdie afdeling gaan daar aangedui word wat die 

implikasies van die reg is vir die bestuur van skoolsport 

en daar word besondere aandag aan die volgende sake gegee: 

* Die invloed van die reg op die daarstelling van 'n 

sportbeleid en die implementering daarvan deur middel 

van beplanning, reels en prosedures ten opsigte van 

sport 

* 

* 

* 

* 

Die invloed van die reg op die organisering van 

skoal sport 

Die invloed van die reg op personeelbestuur in verband 

met skoolsport 

Finansiering van skoolsport 

Die invloed van die reg op die beheer van skoolsport 

4.4.2 SPORTBELEID 

4.4.2.1 Inleiding 

In hierdie afdeling word aandag gegee aan die invloed van 

die reg op die daarstelling van 'n sportbeleid en die 

implementering daarvan. Die aspekte wat bespreek word, 

is: 

* Die invloed van die reg op die beplanning van die 

sport program 

* Die invloed van die reg op die opstel en die inhoud 

van die beleidstuk ten opsigte van sport 
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4.4.2.2 Beplanning van die sportprogram 

Beplanning 

opsigte van 

bespreek. 

as 'n bestuurstaak van 

skoolsport, is reeds in 

Die doe! van beplanning 

die skoolhoof ten 

paragraaf 3.3.8.1 

is onder andere om 

praktiese en doeltreffende skooladministrasie te handhaaf 

en te bevorder. Daar is verskeie juridiese beginsels 

vanuit statutere en gemeenregtelike bronne, sowel as 

toepaslike regspraak, wat 'n invloed het op die bestuur 

van 'n sportprogram. In die bespreking wat volg, word 

aandag gegee aan alle relevante regsbronne, algemene 

regsbeginsels asook besondere implikasies wat uit sekere 

regsvoorskrifte voortvloei. Die volgende regsaspekte 

behoort in ag geneem te word om 'n regsgesonde sport

program te beplan: 

* 

* 

* 

* 

Skoolsport moet 'n Christelike karakter he. Dit moet 

in 'n goeie gees plaasvind, 'n plesier wees vir die 

deelnemers en nie lei tot Sabbatsontheiliging nie (Wet 

102 van 1986). 

Die skoolhoof moet in die daarstelling van 'n effek

tiewe sportprogram optree binne die perke van sy gesag 

en volgens die voorskrifte van die magtigende wet, 

anders kan sy handelinge ongeldig wees en kan hy horn 

skuldig maak aan wangedrag (Artikel 76 van wet 70 van 

1988). 

Die skoolhoof moet sport op 'n bekwame wyse bestuur en 

horn nie skuldig maak aan nalatigheid nie (Artikels 74 

en 76 van wet 70 van 1988). 

In die organisering van die sportprogram moet hy die 

van natuurlike 9eregtigheid toepas om te verse

dat sy optrede billik en regverdig is. Die hoof 

reels 

ker 
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behoort byvoorbeeld vooraf samesprekings met betrokke 

personeel te he sodat hulle geleentheid het om hulle 

kant van die saak te stel. (Sien paragraaf 4.3.2.8). 

Hy moet self die take ten opsigte van sport aan die 

personeel toewys, maar kan die organisering van sport 

delegeer (Handleiding 1982:81). 

Die bestuursraad van die skoal besluit oar die 

deelname van die skoal aan bepaalde sportaktiwiteite 

en die gebruik van sportfasiliteite. Verder hou die 

bestuursraad toesig oar die sportgeriewe en -toerus

ting, bepaal die sportdrag en maak hulle aanbevelings 

oar skoolsport (Artikels 19 en 112 van wet 70 van 

1988). By die opstelling van bogenoemde reels moet 

relevante juridiese riglyne in ag geneem word, sodat 

die reels aan die betrokke juridiese vereistes voldoen 

en geldig en afdwingbaar is. 

Leerlingdeelname aan skoolsport moet aangemoedig word 

sander dat daar dwang gebruik word. Voordat deelname 

plaasvind, moet toestemming tot deelname van die ouers 

verkry word, asook vrywaring (Handleiding 1982:354). 

* 'n Onderwyser lewer 'n amptelike diens wanneer hy in 

opdrag van die skoolhoof skoolsportaktiwiteite onder

neem. Die onderwyser as sportafrigter moet 'n bepaal

de mate van sorg en kundigheid aan die dag le tydens 

die uitvoering van sy pligte, sodat daar nie sprake 

van onbekwaamheid en nalatigheid kan wees nie (Arti

kels 74 en 76 van wet 70 van 1988; vergelyk paragraaf 

4.3.3). 
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Om sekere sportsoorte soos byvoorbeeld gimnastiek af 

te rig, moet die afrigter oor 'n voorgeskrewe kwalifi

kasie beskik (Handleiding 1982:229). 

Die voorgeskrewe riglyne moet nagevolg word om sport

beserings tot 'n absolute minimum te beperk. Wanneer 

leerlinge of personeel sportbeserings opdoen, moet die 

korrekte prosedure gevolg word (Handleiding 1982 :335 

en omsendbrief no. 92 van 1986). 

Alle sporttoerusting word uit die skoolfonds aange

koop. Uitgawes aan sport moet binne verhouding bly 

van uitgawes aan ander aktiwiteite (Handleiding 

1982:346). 

Liggaamlike Opvoedings-apparaat mag nie vir buite

muurse sport gebruik word nie (Handleiding 1982:24). 

Die voorgeskrewe riglyne moet gevolg word ten opsigte 

van skoolsport in skooltyd, sporttoere en uitstappies 

en die die vervoer van leerlinge {Handleiding 

1982:355-356 en omsendbrief 53 van 1985). 

Bogenoemde bepalings het groat implikasies vir die skool

sal dit deurlopend in ag moet neem wanneer hy 

se sportbeleid opstel, en dit implementeer deur 

reels ten opsigte van sport en prosedures vir 

hoof. Hy 

die skoal 

middel van 

skoolsport. 

4.4.2.3 Die skeppin9 van beleid 

Relevante juridiese beginsels moet in ag geneem word by 

die opstel van 'n skoal se sportbeleid. Alle statut~re en 

gemeenregtelike bronne, sowel as toepaslike regspraak, 
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moet in 

doende 

By die 

die skoolbeleid verreken word. Dit is nie vol

om slegs departementele riglyne te verreken nie. 

opstel van die skoal se sportbeleid speel talle 

faktore 'n rol, sodat elke skoal se sportbeleid uniek is. 

Die volgende juridiese en algemene riglyne geld vir die 

opstelling van elke skoal se sportbeleid (Van Wyk 

1987:102-103 en Bray 1988:135-144): 

* 

* 

* 

* 

Beleid bevat algemene uitgangspunte, opvoedkundige 

doelstellings en algemene riglyne; 

Beleid mag slegs deur bevoegde persone opgestel word; 

Daar is bepaalde bevoegdheidsterreine wat nie oortree 

mag word nie. Dit mag nie onnodig inbreuk maak op die 

regte, voorregte en vryhede van die betrokkenes nie; 

Relevante wetgewende bepalings en gemeenregtelike 

beginsels moet in ag geneem word. 

Wanneer 'n skoolhoof dus 'n sportbeleid vir sy betrokke 

skoal opstel, moet dit deur homself en ander bevoegde 

persone opgestel word (Bray 1988:42 en 47). Die skoolhoof 

moet die leiding neem met die opstelling van 'n sport

beleid. Hy kan egter, omdat skoolsport 'n spesifieke 

gespesialiseerde terrein is, die hulp van sekere senior 

personeellede inroep ten einde behulpsaam te wees met die 

opstelling van hierdie beleid. Die sportbeleid word dan 

in samewerking met kundiges soos die adjunk-hoof en 

sportorganiseerders opgestel. Die skoolhoof bly egter 

uiteindelik 

sportbeleid 

riglyne nie 

verantwoordelik en aanspreeklik indien die 

nie voldoen aan die juridiese en algemene 

(Bray 1988:48-49). Die bestuursraad van die 
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skoal behoort ook, as gevolg van die magte wat deur Wet 

no. 72 van 1988 aan hulle verleen word, inspraak te lewer 

in die opstel van die sportbeleid (Omsendbrief no. 64 van 

1988). 

Die skoolhoof sal 

en dit bekendstel 

die beleidstuk op skrif moet laat stel 

aan al die betrokke partye by die 

skoal. Dit is verder noodsaaklik dat die beleidstuk met 

die nodige aandag opgestel word ten einde te verseker dat 

dit voldoen aan die administratiefregtelikebeginsels van 

redelikheid, duidelikheid en verstaanbaarheid. 

4.4.2.4 Die inhoud van die beleidstuk 

Die skoal se sportbeleid word opgestel binne die juridiese 

raamwerk van die grondwet, die nasionale onderwysbeleid en 

die onderwysbeleid van die betrokke bevolkingsgroep (Van 

Wyk 1987;102). Die relevante wetgewende bepalings en 

gemeenregtelike beginsels sal 'n invloed he op die inhoud 

van die skoal se beleidstuk. Die onderwysdepartement ver

skaf slegs bree, algemene riglyne vir skoolbeleid ten 

opsigte van skoolsport. Die skoolhoof en sy senior perso

neel sal hierdie beleid moet verfyn en uitbou sodat dit 

geskik is vir die betrokke skool. Die volgende aspekte 

behoort aandag te geniet: 

{a) Die karakter van sport 

Wet no. 102 van 1986 bepaal dat onderwys 'n Christelike 

karakter 

word dat 

vertoon. 

skoal in 

beeld dat 

moet he. Skoolsport behoort dus so beoefen te 

dit die kenmerke van die Christelike karakter 

Sport behoort dus in die beleidstuk van die 

die regte perspektief geplaas te word, byvoor

die skoal as opvoedingsinrigting sportdeelname 
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aanmoedig, maar dat die akademie voorkeur kry (Handleiding 

1982:343). Sportoordrywing moet ontmoedig word (Hand

leiding 1982:354) en daar moet 'n goeie balans wees tussen 

sportdeelname en deelname aan die ander aktiwiteite van 

die skoal (Handleiding 1982:345). Die Christelike karak

ter van sport het ook 'n besliste invloed op die skoal se 

beleid ten opsigte van Sondagsport. Omsendbrief 78 van 

1988 bepaal dat die Departement van Onderwys nie sportdeel

name op Sondae ondersteun nie en dat geriewe van die Depar

tement dus nie daarvoor aangewend mag word nie. 

Ten slotte het die Christelike karakter oak 'n invloed op 

die verskeidenheid van sportsoorte wat aangebied word. 

Dit behoort beleid by die skoal te wees om 'n verskei

denheid van sportsoorte aan te bied sodat die maksimum 

aantal leerlinge daaraan kan deelneem en presteer, 

afhangende van die sporttalente wat hulle ontvang het. 

(b) Leerlingdeelname aan sport 

Daar word van skoolhoofde verwag om alle leerlinge aan te 

moedig om aan skoolsport deel te neem (Handleiding 

1982:354), want sport word gesien as 'n verlengstuk van 

die opvoeding (Handleiding 1982:343-344). Leer ling-

deelname moet egter so plaasvind dat daar 'n gesonde 

balans tussen 

(Handleiding 

minimum beperk 

moet toegesien 

reels speel 

deelname aan sport en ander aktiwiteite is 

1982: 345). Sportbeserings moet tot die 

word (Omsendbrief no. 92 van 1986) en daar 

word dat leerlinge binne die gees van die 

en goeie sportmanskap aan die dag le 

(Pretorius versus Van Rensburg:1935(52)SALJ 51). 
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{c) Die afrigting van sport 

Onderwysers as deskundige opvoeders moet met die nodige 

kundigheid en sorgsaamheid afrig sodat leerlingveiligheid 

verseker word en sportbeserings voorkom word. Om nalatig

heid te voorkom, behoort dit beleid by die skoal te wees 

dat slegs kundige afrigters gebruik word, veral by die 

potensieel gevaarlike aktiwiteite. Die afrigter kan horn 

skuldig maak aan onbekwaamheid (Artikel 74 van wet 70 van 

1988), wangedrag en nalatigheid (Artikel 76 van wet 70 van 

1988) indien hy nie die nodige kennis het of die vereiste 

mate van sorgsaamheid aan die dag l~ nie (vergelyk para

graaf 4.3.3). Ten slotte behoort afrigting so te geskied 

dat die maksimum getal leerlinge by sport betrek kan word 

(Handleiding 1982:354). 

(d) Sporttoere en uitstappies 

Die Departement keur sporttoere en uitstappies goed as 

gevolg van die opvoedkundige waarde daarvan, maar bepaal 

dat dit so beplan word dat dit nie in skooltyd plaasvind 

nie en dat die nodige toestemming daaraan verleen moet 

word (Omsendbrief no. 30 van 1984 en Handleiding 

1982:355-356). Die sporttoer of uitstappie mag verder 

slegs plaasvind 

toestemming van 

skoolbeleid ten 

met behoorlike toesig en die skriftelike 

die ouers (Handleiding 1982:365). Die 

opsigte van skoolsport behoort aan 

bogenoemde vereistes te voldoen. 

(e) Skoolsport in skooltyd 

Die Departement gee in sekere gevalle toestemming dat die 

skoal op 'n skooldag gesluit kan word sodat 'n sport

byeenkoms afgehandel kan word (Handleiding 1982:355). 

Talentvolle leerlinge mag aan sportbyeenkomste tot op die 

hoogste vlak deelneem (Omsendbrief 9 van 1987), mits die 
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skoolhoof sy goedkeuring daarvoor gee en die nodige toe

stemming verkry. Geen sportdeelname deur groepe en 

enkelinge mag dus in skooltyd plaasvind sander die nodige 

goedkeuring en toestemming nie. 

(f) Toerusting vir skoolsport 

Sporttoerusting word ten volle uit die skoolfonds aange

koop of aan die skoal geskenk (Handleiding 1982:177). Die 

bestuursraad oefen toesig uit oar die toerusting (Artikels 

19 en 112 van wet 70 van 1988) en kan aanbevelings maak 

oar die 

rusting. 

rusting 

leiding 

aankoop, gebruik en berging van bogenoemde toe

Geen Liggaamlike Opvoeding-apparaat en -toe

mag egter vir skoolsport gebruik word nie (Hand-

1982; 229). Die beleidstuk ten opsigte van skoal-

sport behoort dus die gedagte te vervat dat sporttoe

rusting slegs met die nodige toestemming aangekoop mag 

word, behoorlik beheer word tydens gebruik en effektief 

geberg word. Sodoende word onnodige verlies van 

toerusting vermy en onnodige uitgawes verhoed. 

(g) Toesig by skoolsport 

Skoolsport mag nie plaasvind sander die nodige toesig nie 

(Omsendbrief no. 92 van 1986). Wanneer gevaarlike akti

witeite soos gimnastiek plaasvind, moet die toesighoudende 

onderwyser oar 'n voorgeskrewe kwalifikasie beskik (Hand

leiding 1982:229). Hierdie bepalings stel bepaalde ver

eistes vir die sportbeleid van die skoal. 
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4.4.3 REeLS 

4.4.3.1 Inleiding 

Skoolbeleid 

menteer en 

Skoolreels 

word onder andere deur skoolreels geimple

is op plaaslike vlak nodig vir skoolbestuur. 

is dus gedetailleerde, praktykgerigte, afdwing-

bare voorskrifte wat nodig is om beleid uit te voer (Van 

Wyk 1987:112). 

bestuursprosesse 

dures en beheer. 

'n verskeidenheid 

Skoolreels vorm 'n deel van sekere skool-

soos organisering, finansiering, prose

' n Skool behoort reels ten opsigte van 

aspekte te h~, waaronder skoolsport. 

Ten opsigte van skoolsport geld daar weer sekere algemene 

reels wat vir al die sportsoorte geld en reels vir spesi

fieke sportsoorte soos byvoorbeeld rugby. 

Aangesien verskeie faktore die reelsisteem van 'n skoal 

beinvloed, is elke skoal se reelsisteem uniek (Potgieter 

1987:84). Oaar is verskeie juridiese riglyne wat in ag 

geneem behoort te word by die opstelling, bekendstelling, 

wysiging en herroeping van skoolreels waarvan die skool

hoof kennis moet dra (Van Wyk 1987:103). 

4.4.3.2 Die skepping van reels 

Behoudens 

kragtens 

die bepaling 

artikel 64 van 

van die regulasie no R704 wat 

wet no 70 van 1988 uitgevaardig 

is, moet die skoolhoof na oorleg met die betrokke raad, 

huishoudelike reels vir die beheer van leerlinge in die 

betrokke skoal opstel. Die reels moet ender andere vir 

straf weens oortreding daarvan voorsiening maak, deur die 

superintendent 

aan leerlinge 

van onderwys goedgekeur word, en skriftelik 

en hulle ouers bekend gemaak word. Hierdie 

soort reels het 'n baie sterk regskomponent, wat nie altyd 

besef word nie. 
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Dit is 'n 

verbied of 

huishoudelike 

wet gemagtig 

misdryf vir enige persoon om 'n leerling te 

op enige wyse te verhinder om sodanige 

reels na te kom. Die reels word deur die 

en gerugsteun deur die gesag wat die wet en 

regulasies aan die skoolhoof verleen om straf toe te pas 

vir die verbreking van dissipline (Prinsloo 1989:86). 

Volgens Van Wyk (1987:113) word al die betrokke reels nie 

deur die skoal self geskep nie. Hy onderskei tussen die 

volgende soort reels: 

* 

* 

* 

* 

Die 

Sekere reels word deur die onderwysdepartement 

opgestel en onveranderd in die skool toegepas. 

Ter wille van die uitvoerbaarheid moet sekere bree 

algemene reels en riglyne van die departement deur die 

skoal in meer besonderhede uitgewerk word met inag

neming van plaaslike faktore en omstandighede. 

Die skool skep sekere 

spronklike bevoegdhede. 

reels 

Die 

kragtens verswee oor

hoof moet byvoorbeeld 

reels skep om uitvoering te kan gee aan die opdrag dat 

hy die skoal moet bestuur. 

Die skoal skep sekere reels kragtens statut~re en 

gemeenregtelike bevoegdheid, byvoorbeeld reels wat 

verband hou met sportbeserings, skoal sport in 

skooltyd, sporttoere en -uitstappies en sportdrag. 

skoal hoof 

bevoegdhede om 

onderwysbeleid 

uit te bou. 

het dus omvattende interne wetgewende 

binne die bree riglyne van algemene en eie 

sy eie skoal se beleid op te stel en dit 

Dit sluit in die opstel van voorskrifte en 

reels insake beplanning, organisasie, leiding, bestuur en 
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kontrole. Die skoolhoof as die bestuurder van die skoal 

moet die leiding neem in al die gevalle waar die bepaling 

en opstelling van skoolbeleid en -reels ter sprake kom. 

Binne die sfeer van algemene skoolbeleid is daar egter 

spesifieke gespesialiseerde terreine waar die skoolhoof 

die hulp van sekere senior personeellede moet inroep om 

behulpsaam te wees met die opstel van algemene skoolbeleid 

en -reels. Die skoolhoof het nie altyd die kundigheid om 

'n sportbeleid op te stel nie. Die sportorganiseerder 

moet saamwerk om bepaalde reels in die verband op te 

stel. Die sportorganiseerder werk dus onder leiding van 

die hoof, maar het 'n wye diskresie om binne die veld van 

sy professionele kennis en ervaring die geskikste reels 

vir sportbeleid saam te stel. Die skoolhoof bly egter 

uiteindelik verantwoordelik vir die reels (Bray 1988:48). 

Skoolreels is geldig wanneer 

nagekom word (Oosthuizen 1987:89). 

relevante regsvereistes 

Die geldigheid van die 

reels kan deur die auteur, 'n hoer administratiewe beheer

liggaam of 'n burgerlike hof getoets word (Bray 1988:59}. 

Volgens Bray (1988:137) is inhoud en formaat die twee 

hoofbestanddele by die opstelling van wetgewing (en dus 

oak van interne skoolreels}. Die taal meet bondig maar 

volledig, duidelik, akkuraat, direk en grammatikaal korrek 

wees. Die formaat skep nie alleen visuele ordening nie, 

maar ook inhoudelike beplanning en sal die uitlegger help 

om die betekenis beter te verstaan. Volgens Van Wyk 

(1987:113-114) kan die volgende as algemene riglyne gesien 

word: 

* Die reels meet redelik volledig wees, maar sander om 

die funksionering van die skoal te belemmer of die 

onderwyser as professionele opvoeder onnodig aan bande 

te l~. 
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Relevante opvoedkundige, bestuurs- en juridiese 

vereistes soos vervat in wetgewing en ondergeskikte 

wetgewing soos departementele handleidings moet in ag 

geneem word. 

Die voorskrifte in die reelsisteem mag nie op die 

statutere en gemeenregtelike regte en voorregte van 

onderwysers, leerlinge of ouers inbreuk maak nie. 

Daar mo et ag geslaan word op die statut~re en 

gemeenregtelike vereistes wat verband hou met die 

volgende: 

Die persone wat die reels opstel; 

Die inhoud en omvang van reels; 

Die vorm en prosedures van die reels; 

Bekendstelling van reels; 

Duidelikheid en verstaanbaarheid van reels; 

Redelikheid en billikheid van reels; 

Herroeping van verouderde reels; 

Die gevolge van reels. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk die vervlegting 

tussen opvoedkundige, juridiese en bestuursbeginsels baie 

duidelik. Skoolreels is onontbeerlik vir 'n veilige en 

effektiewe sport program by enige skoal. Bogenoemde 

stelling word ondersteun deur Prinsloo (1987:165). 

Volgens horn is skoolreels nodig vir die veiligheid van die 

leerling, vir die bevordering van sy opvoeding en vir die 

welsyn van die skoal. Dit spruit oak voort uit en sluit 

aan by die kind se regsplig tot gehoorsaamheid. 
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r 

Die skoolhoof sal verder daarop moet let dat die skoal se 

sportreels nie in 

statut~re bepalin9s 

billik, duidelik 

1987:104). 

stryd met die skoolbeleid en relevante 

ma9 wees nie. Verder moet die reels 

en ondubbelsinnig wees (Van Wyk 

4.4.3.3 Die inhoud van die reels 

Aan9esien verskeie faktore die reelsisteem van 'n skool 

beinvloed, is elke skool se reelsisteem uniek. Daar is 

egter sekere beleidsake soos reeds in paragraaf 4.4.2.4 

bespreek, wat in die skoolreels van elke skool vervat 

behoort te word. Dit is nodig om departementele beleid by 

elke skoal te implementeer om sodoende 'n ordelike, reg

matige en doeltreffende sportprogram by skole moontlik te 

maak (Van Wyk 1987:103). Om te verseker dat alle rele

vante juridiese beginsels in die skoal se reels ten 

opsigte van skoolsport vervat word, behoort die skoolhoof 

die volgende beleidsake in ag te neem wanneer die skoal se 

reels ten opsi9te van sport opgestel word: 

(a) Deel name 

Leerlingdeelname mag nie verplig word nie, maar behoort 

aangemoedig te word (Handleiding 1982:343-344). Leer

lingdeelname moet so plaasvind dat daar 'n gesonde balans 

tussen deelname aan sport en deelname aan ander aktiwi

tei te is (Handleiding 1982:343-344). Leerlingdeelname mag 

dus nie oordryf word nie. Om oordrywing te voorkom, kan 

daar in die skoolreels 'n beperking geplaas word op die 

aantal sportsoorte waaraan 'n leerling mag deelneem. Die 

volgende aspekte van deelname behoort in die reels omskryf 

te word om die inhoud van omsendbrief no. 92 van 1986 te 

vervat: 
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Spelers moet in die gees van die reels van ware 

sportmanskap meeding; 

Daar sal sterk opgetree word teen deelnemers wat 

gereeld en moedswillig optree; 

Spelers wat harsingskudding opgedoen het, mag vir drie 

weke nie aan kontaksport deelneem nie; 

Toestemming tot deelname moet deur die ouers of voog 

verleen word voordat deelname mag plaasvind; 

Alle leerlinge moet bewus wees van die toestande, soos 

byvoorbeeld hartdefekte, wat leerlinge van deelname 

aan sekere sportsoorte uitsluit; 

Jong, belowende spelers behoort nie vir spanne van 

hoer ouderdoms9roepe te speel nie. 

(b) Afrigting 

Sport behoort net deur kundige en sorgsame opvoeders 

afgerig te word. Daar behoort dus 'n minimum standaard 

van kundigheid bepaal te word alvorens 'n persoon as 'n 

afrigter mag optree, veral ten opsigte van potensieel 

gevaarlike sportsoorte. Bogenoemde reeling kan die regte 

en voorregte van die personeel aantas, aangesien daar nou 

van hulle verwag kan word om 'n afrigtingskursus in 'n 

betrokke sportsoort te doen. Alvorens die skoolhoof dus 

so 'n reel maak behoort hy, vol9ens die reels van natuur

like geregtigheid, die personeel te ken in die saak (Bray 

1988:65). Gimnastiek mag net afgerig word deur 'n 

afrigter wat oar die voorgeskrewe kwalifikasie beskik 

(Handleiding 1982:229). Die volgende riglyne, soos vervat 
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in omsendbrief no.92 van 1986, behoort in die skoolreels 

ten opsigte van die afrigting van sport vervat te word: 

* 

* 

* 

* 

* 

Afrigters moet spanpraatjies en spanmotivering vry hou 

van opsweping en opruiende opmerkings; 

Afrigters behoort genoeg oefentye af te staan aan die 

afrigting van korrekte tegnieke; 

Afrigters behoort nie wedstryde te beplan voordat 

spelers nie "sportfiks" is nie; 

Voor die aanvang van die betrokke seisoen behoort 

spelers f isies voorberei te word vir die seisoen deur 

byvoorbeeld versterkende oefeninge; 

Strekoefeninge en opwarmingsaktiwiteite, op die 

korrekte manier uitgevoer, behoort alle wedstryde en 

oefensessies vooraf te gaan; 

Afrigters behoort nooit sportmanne aan sielkundige 

druk te onderwerp nadat hulle beserings opgedoen het 

nie. 

(c) Sportdrag 

die skoal bepaal die sportdrag van 

19 en 112 van wet 70 van 1988). Die 

Die bestuursraad van 

die skoal (Artikels 

skoolhoof sal dus die bepalings van die bestuursraad in 

hierdie verband moet vervat in die reels ten opsigte van 

sport. Die reels dui gewoonlik aan watter drag vir elke 

sportsoort voorgeskryf word. Die skoolhoof sal egter aan 

die bestuursraad leiding moet gee in die verband. Die 

gebruik van mondskerms word baie sterk aanbeveel in 

kontaksportsoorte. Verder word aanbeveel dat kunsvesels 
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soos nylon, vermy word in sporttruie en sweetpakke, omdat 

dit verdamping vertraag en tot hittesiekte kan bydra 

(Omsendbrief 92 van 1986). 

(d) Beheer en toesig 

Die skoolhoof moet na oorleg met die betrokke bestuursraad 

reels ten opsigte van die beheer van leerlinge opstel 

(Artikel 64 van wet 70 van 1988). Die reels behoort voor 

te skryf watter mate van toesig benodig word voordat sport 

mag plaasvind. ,Beheermaatreels behoort duidelik omskryf 

te word, sodat deelname op 'n ordelike en veilige wyse kan 

plaasvind. Dit moet oak onder die nodige mate van toesig 

geskied, sodat enige moontlikheid van nalatigheid vermy 

kan word (Kyk Broom v The Administrator, Natal 1966 (3), 

Pretorius v Van Rensburg 1935 (52) en Clark v Welsh 1976 

(3)). Gevaarlike oefenapparaat soos skrummasjiene, ou 

buitebande, gimnastiekapparaat en sekere atletiekapparaat 

mag net onder die nodige toesig gebruik word (Omsendbrief 

92 van 1986; vergelyk paragraaf 4.3.3). 

(e) Fondse 

Sporttoerusting word vanuit die skoolfonds aangekoop. Die 

uitgawes van sport moet binne verhouding wees met die van 

die ander aktiwiteite (Wet 102 van 1986). Die reels ten 

opsigte van fondse vir skoolsport sal dus bepaal dat die 

nodige toestemming verkry moet word voordat enige uitgawes 

aangegaan kan word in hierdie verband. Geen fondse mag 

vir sportdoeleindes soos byvoorbeeld toerusting, uit

stappies en toere ingesamel word sander die toestemming 

van die skoolhoof nie. (Artikel 112 van wet 70 van 1988). 

Die reels sal dus ook die insameling van fondse vir sport

doeleindes beheer. 
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(f) Sondagsport 

Die beleid van die departement dat geen van sy geriewe vir 

sportdoeleindes op Sondae gebruik mag word nie, sal in die 

skoal se reels ten opsigte van skoolsport vervat moet word 

(Omsendbrief 78 van 1988). Bogenoemde gedagte word onder

steun deur Wet 102 van 1986 wat bepaal dat sport aan skole 

'n Christelike karakter moet h~. Die skoolhoof sal boge

noemde gedagtes in die reels ten opsigte van sport moet 

vervat. 

(g) Toerusting 

Soos reeds 

doeleindes 

raad van 

aangedui, 

deur die 

die skool 

word alle toerusting vir sport

skool self aangekoop. Die bestuurs

oefen beheer uit oar die toerusting. 

Die sportreels ten opsigte van toerusting behoort die 

volgende te vervat: 

* 

* 

reels ten opsigte van die aankoop en berging van 

toerusting; 

reels ten opsigte van die gebruik van toerusting wat 

die volgende insluit: 

geen Liggaamlike Opvoeding-toerusting 

mag vir sportdoeleindes gebruik word 

leiding 1982:229); 

of apparaat 

nie (Hand-

gimnastiekapparaat mag net gebruik word ender 

toesig van leerkragte wat in besit 

erkende sertifikaat van minstens 

gespesialiseerde opleiding in 

is van 'n 

een jaar se 

Liggaamlike 

Opvoeding, of wat in besit 

Liggaamlike Opvoeding as 'n 

1982:229); 

is van 'n graad met 

hoofvak (Handleiding 
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reels ten opsigte van 

toerusting, byvoorbeeld 

buigsame materiaal moet 

bedekking en neerkommatte 

die diensbaarheid van die 

dat rugbyvlaggies van 'n 

wees, dat effektiewe vloer

vir gimnastiek en atletiek 

gebruik moet 

buitebande wat 

word en dat die skrummasjien en ou 

vir rugbyafrigting gebruik word, in 'n 

goeie toestand moet wees (Omsendbrief 92 van 1986); 

reels ten opsigte van gevaarlike pale en randstene, 

naamlik dat potensieel gevaarlike randstene en 

pypaansluitings binne of naby die speelveld met 

sandsakke of sooie bedek moet word en dat rugby

doelpale behoorlik opgestop moet wees (Omsendbrief 92 

van 1986); 

reels ten opsigte van noodhulptoerusting, naamlik dat 

die noodsaaklike noodhulptoerusting soos 'n geskikte 

draagbaar, toereikende arm-, been- en nekspalke, asook 

die basiese noodhulpstel by alle sportoefeninge beskik

baar moet wees (Omsendbrief 92 van 1986). 

(h) Korrespondensie 

In die sportreels moet daar melding gemaak word van die 

feit dat korrespondensie oar sport nie ender amptelike 

posstukke ingesluit mag word nie, dat die skoal self die 

posgeld daarvoor moet betaal, maar dat die amptelike 

koeverte wel vir die doel gebruik mag word (Handleiding 

1982:123). Telefoonoproepe in verband met skoolsport word 

egter as amptelik beskou (Handleiding 1982:124). 
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(i) Veiligheid 

Om veiligheid van leerlinge tydens sportdeelname te 

verseker, sal die skoolhoof verskeie veiligheidsbeginsels 

deur middel van algemene voorsorgmaatreels vir spesifieke 

aktiwiteite moet implementeer (Van Wyk 1985:96; Hand

leiding 1982:203; vergelyk oak paragraaf 4.3). Die voor

sorgmaatreels behoort die vol9ende aspekte aan te raak 

(Handleiding 1982:204): 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Geen leerling mag toegelaat word om aan sport deel te 

neem as die skoolhoof van mening is dat deelname 'n 

nadelige uitwerking op die leerling gaan h~ nie. 

Geen leerling mag toegelaat word om sander behoorlike 

toesig die gimnastiekapparaat te gebruik nie. 

Net geskikte sportapparaat mag gebruik word. Die 

apparaat moet deurlopend ondersoek word om te verseker 

dat dit geen gebreke het nie. 

Alle sport moet behoorlik beheer word. 

Die sportaktiwiteit moet by die vermoe van die leer

linge aanpas. 

Klimaatsomstandighede moet in ag geneem word. Sportbe

oefening tydens ongunstige klimaatsomstandighede moet 

vermy word. 

'n 
van 

Register moet 

alle beserings 

noukeurig en volledig bygehou word 

deur leerlinge opgedoen tydens 

hulle deelname aan sport en oak alle beserings opge

doen deur onderwysers tydens die uitoefening van hulle 

pligte. 
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* Wanneer 'n leerling 'n sportbesering opdoen, moet die 

skoolhoof in kennis gestel word en die voorgeskrewe 

prodesure gevolg word. 

Verder behoort die onderwyser voorsorgmaatreels te tref om 

die veiligheid van leerlinge tydens sportbeoefening saver 

moontlik te verseker (Broom v The Administrator, Natal 

1966 (3)) en spelers aanmoedig om binne die reels van die 

spel te speel (Pretorius v Van Rensburg 1935 (52) en Human 

v Van der Merwe 1984 (4193/83)). 

4.4.4 PROSEOURES VIR SKOOLSPORT 

4.4.4.1 Inleiding 

Prosedurebepaling as 'n taak van die skoolhoof is reeds in 

paragraaf 3.3.6 bespreek. In hierdie afdeling word aandag 

gegee aan die proseduremaatreels wat deur die departement 

neergel~ word ten opsigte van skoolsport, asook ander 

proseduremaatreels wat die skoolhoof self sal moet skep 

ten einde te verseker dat die sportprogram effektief 

funksioneer en regsgesond is. 

4.4.4.2 Departementele 

van sport 

proseduremaatreels ten opsigte 

Die volgende proseduremaatreels ten opsigte van sport word 

deur die departement voorgeskryf en sal deur die skoolhoof 

in die betrokke skoal geimplementeer moet word. 
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(a) Proseduremaatreels ten opsigte van beserings 

Wanneer 'n leerling tydens die beoefening van sport 'n 

besering opdoen, meet die skoolhoof, indien moontlik, 

onmiddellik met die kind se ouers in verbinding tree ten 

einde reelings te tref vir die verskaffing van mediese 

hulp en/of vervoer na die kind se huis of na 'n hospitaal 

(Handleiding 1982:204). Wanneer die besering ernstig is, 

moet die skoolhoof 'n voorlopige verslag oar die gebeur

tenis, insluitende die datum, tyd, omstandighede, aard en 

oorsaak van die besering aan die Departement voorl~ 

(Handleiding 1982:204). Verder moet alle beserings in 'n 

beseringsregister aangeteken word en moet daar op die 

laaste dag van elke kwartaal 'n kwartaallikse opgawe van 

sportbeserings op die voorgeskrewe vorm no. E 12 aan die 

Sekretaris van die betrokke skoolraad deurgestuur word 

(Omsendbrief no. 82 van 1983). 

Cb) Sportbeoefentng in skooltyd 

Om verlof te verkry om 'n skooldag te sluit vir sport

beoefening, moet die skoolhoof met die goedkeuring van die 

betrokke bestuursraad deur middel van die skoolraad by die 

superintendent van onderwys aansoek doen (Handleiding 

1982:139). Alle leerlinge en personeellede moet minstens 

vir die duur van die normale skooldag die sportbyeenkoms 

bywoon. Die superintendent kan reel dat bogenoemde deur 

middel van 'n registerperiode gekontroleer word· (Hand

leiding 1982:139). 

Om verlof te verkry dat individuele leerlinge in skooltyd 

aan sportbyeenkomste mag deelneem, moet goedkeuring van 

die superintendent van onderwys verkry word. Vir deelname 

van groepe en spanne, word goedkeuring van die betrokke 

hoofsuperintendent van onderwys benodig (Omsendbrief 

no.8/1987). 
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(c) Sporttoere en uitstappies 

Wat plaaslike toere en uitstappies betref, geld die 

volgende prosedure soos vervat in die Handleiding vir 

Skoolhoofde KOO (1982:363-365): 

* 

* 

* 

* 

* 

Die skoolhoof verleen toestemming vir die betrokke 

toer of uitstappie, asook (indien nodig) toestemming 

dat daarvoor fondse ingesamel mag word. 

Die skoolhoof reel vir behoorlike toesig. Indien die 

groep uit seuns en dogters bestaan, moet daar 'n 

toesighouer van elke geslag wees. 

Die reisreelings moet deur die skoolhoof goedgekeur 

word. 

Die reelings ten opsigte 

uitstappie moet skriftelik 

van die bepaalde toer of 

onder die aandag van die 

ouers gebring word en die volgende insluit: 

Reis program 

Telefoonnommers waar toerlede bereik kan word 

Die koste van die toer/uitstappie 

'n Lys van benodighede soos klere en toiletware. 

Ouers moet skriftelik toestemming gee dat hulle kin

ders die toer/uitstappie mag meemaak. 
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4.4.4.3 Ander proseduremaatreels 

Om te verseker dat die sportprogram effektief en op 'n 

regsgesonde wyse funksioneer, behoort die volgende aspekte 

oak deur middel van proseduremaatreels aangespreek te 

word. 

(a) Die aankoop van sporttoerusting 

Om te verseker dat daar nie onnodige uitgawes aangegaan 

word nie, moet daar toestemming gevra word voordat 'n 

uitgawe aangegaan word (Wet 102 van 1986 en Handleiding 

1982: 346). Nadat die toerusting aangekoop is, moet dit in 

die skoal se inventaris opgeneem word en by die skoal se 

versekering ingesluit word (Handleiding 1982:177). 

(b) Insameling van fondse vir sportdoeleindes 

Voordat 

mo et die 

112 van 

die aard 

enige fondse vir sportdoeleindes ingesamel word,. 

skoolhoof toestemming daartoe verleen (Artikel 

wet 70 van 1988). Die skoolhoof moet toesien dat 

van die fondsinsameling nie die Wet op Dobbelary 

{Wet 51 van 

107 van 1978) 

fondsinsameling 

die Kinderwet 

1965) , asook die Wet op Fondsinsameling (Wet 

oortree nie. Wanneer leerlinge by die 

betrokke is, moet die betrokke Artikel van 

(Wet 74 van 1983) in ag geneem word. Die 

fondse wat ingesamel word, moet op 'n verantwoordelike 

wyse gehanteer word. Daar moet oak kwitansies uitgereik 

word vir alle fondse wat inbetaal word {Handleiding 

1982: 164). 

{c) Toestemming tot deelname en vrywaring 

'n Leerling wat aan sport deelneem, stel homself bloat aan 

beserings. Die leerling het nie die bevoegdheid om 

toestemming tot die risiko van benadeling te gee nie, 

daarom moet die ouers toestemming tot deelname en vry-
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waring gee (Prinsloo 1987:138-139). In gevalle van growwe 

nalatigheid of opsetlike optrede kan aanspreeklikheid 

egter nie deur toestemmingsbriewe vermy word nie (Prinsloo 

en Beckmann 1989:162). Die volgende prosedures kan in 

hierdie geval geld: 

* 

* 

* 

* 

* 

Skole behoort 

betrokke by 

1982:346). 

'n opname te maak van die leerlinge 

elke sportaktiwiteit (Handleiding 

Die ouers behoort voor die aanvang van die sport

seisoen toestemming tot deelname te gee. 

Die toestemming behoort skriftelik deur die ouers 

gegee te word. 

Die toestemming behoort vrywaring in te sluit. 

Toestemming en vrywaring kan op 'n toestemmings- en 

vrywaringsvorm gegee word. 

Hierdie vorms behoort bewaar te word. 

(d) Verskoon van deelname 

Onder sekere omstandighede soos uiteengesit in Artikel 63 

van Wet 70 van 1988 en in Omsendbrief no. 92 van 1986, 

paragraaf 5.9, is leerlinge nie geskik vir deelname aan 

sekere sportsoorte nie. Om te verseker dat hierdie voor

skrifte nagekom word, behoort die skoolhoof 'n prosedure 

te skep waardeur hy bogenoemde leerlinge kan identifiseer 

en die name aan die personeel bekend kan maak. Hierdie 

lys behoort gereeld aangesuiwer te word met die name van 

leerlinge wat in die loop van die jaar sportbeserings en 

ander beserings opdoen wat hulle vir 'n bepaalde tydperk 

vrystel van deelname. 
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(e) Leerlinge wat oortree 

Volgens Omsendbrief no. 92 van 1986 moet daar streng opge

tree word teen spelers wat gereeld en moedswillig oor

tree. Die skoolhoof behoort oak 'n prosedure daar te stel 

waardeur sulke spelers geidentifiseer kan word en wat die 

stappe van optrede in sodanige geval, insluit. Al le 

prosedures ten opsigte van oortredings moet egter aan die 

reels van natuurlike gere9ti9heid voldoen (Vergelyk 

paragraaf 4.3.2.8). Die persoon wat 'n saak ondersoek 

moet byvoorbeeld onbevooroordeeld wees, die leerling in 

kennis stel van die probleem en horn geleentheid gee om sy 

kant van die saak te stel. Onder andere kan dit bepaal 

dat daar 'n gesprek gevoer word met so 'n leer ling en 

moontlik oak sy ouers en dat hy vir 'n tydperk nie aan 'n 

bepaalde sportsoort mag deelneem nie. Vervolgens word 

gelet op die implikasies van die reg vir die organisering 

van skoolsport. 

4.4.5 DIE ORGANISERING VAN SKOOLSPORT 

4.4.5.1 Inleiding 

Organisering as 'n bestuurstaak van die skoolhoof is reeds 

in paragraaf 3.3.3 bespreek. Ten einde uitvoering te gee 

aan die skoal se sportbeleid, moet die verskillende take 

ten opsigte van sport ordelik onderverdeel word en aan 

spesifieke persone toegeken word (Van der Westhuizen 

1990:168). Hierdie proses behels volgens Van Wyk 

(1987:107) onder andere taakverdeling, die skepping van 'n 

gesagshierargie, toekenning van pligte en verantwoordelik

hede en skepping van juridiese verhoudings. Hierdie 

aspekte hou direk verband met gesag en gesagsdelegering. 

Die hoof dra aan personeellede buitemuurse pligte op en 

delegeer die nodige gesag. Die skoolhoof behoort 
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bogenoemde met inagneming van die relevante juridiese, 

bestuurs- en opvoedkundige beginsels te doen (Van Wyk 

1987(b):43; vergelyk oak paragraaf 4.3). 

In hierdie afdeling word aandag gegee aan hoe die reg die 

skoolhoof se bestuurstaak ten opsigte van die organisering 

van skoolsport beinvloed. Die volgende aspekte sal aanda9 

geniet: 

* Die bepaling van doelwitte vir skoolsport. 

* Taakverdeling vir skoolsport. 

* Koordinering van skoolsport 

Die invloed van die reg op die beheer van skoolsport word 

in die volgende afdelin9 bespreek 

4.4.5.2 Doelwitte en skoolsport 

Die volgende doelwitte behoort in aanmerking geneem te 

word wanneer die skoolhoof die sportprogram van die skoal 

organiseer: 

* 

* 

Die maksimum getal leerlinge moet by die sportprogram 

betrek word (Handleiding KOO 1982:346). Leerling

deelname moet dus bewerkstellig en behou word. 

Opvoedkundige doelwitte 

(Handleiding 1982:346). 

moet in ag 

Sportdeelname 

geneem word 

moet dus so 

georganiseer word dat sport dien as verlengstuk van 

die opvoeding. 
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Daar moet 'n gesonde balans tussen sport en die 

kurrikulere bedrywighede en ook die ander ko-kurri

kulere bedrywighede 9ehandhaaf word {Handleidin9 

1982:345). 

Sport moet saver moontlik veilig wees en leerling

beserings moet bekamp word deur al die riglyne in die 

verband na te kom (Omsendbrief no. 92 van 1986, Wet 

102 van 1986 en Handleiding 1982:203). 

Die sportprogram van die skoal moet op 'n regsgesonde 

wyse funksioneer deur al die betrokke juridiese 

beginsels in ag te neem met die organisering daarvan. 

4.4.5.3 Taakverdeling 

Die skoolhoof kan nie die toewysing van ko-kurrikulere 

pligte delegeer nie (Handleiding 1982:81). Hy sal dus 

self die taakverdeling moet doen. Daar is egter verskeie 

juridiese beginsels wat hy in ag sal moet neem wanneer hy 

die pligte toewys ten opsigte van skoolsport. 

(a) Op 'n bekwame wyse 

Die skoolhoof moet die taakverdeling van skoolsport op 'n 

bekwame wyse uitvoer (Artikel 74 van Wet 70 van 1988). Om 

dit op bekwame wyse te verrig, sal die skoolhoof die vol

gende aspekte in ag moet neem: 

* Take ten opsigte van skoolsport moet eweredig verdeel 

word sodat dit nie uitermate op enige onderwyser rus 

nie (Handleiding 1982:345). 
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Die toekenning van take ten opsigte van sport raak die 

regte en voorregte van die personeel. Dit is dus 

wenslik dat die skoolhoof, volgens die reels van 

natuurlike geregtigheid, die toewysing met die 

personeel bespreek om te bepaal of dit op 'n billike 

en regverdige wyse gedoen is en oorbelading dus vermy 

kan word (Bray 1988:64-66). 

Om onnodige sportbeserings te voorkom, sal die skool

hoof potensieel gevaarlike aktiwiteite moet toewys aan 

bekwame afrigters (Omsendbrief 92 van 1986). Die 

onderwyser 

opleiding 

aktiwiteit 

moet dus oor die nodige vaardighede en 

beskik (hy moet bevoeg wees) om die betrokke 

af te rig of daaroor toesig te hou. Indien 

nie, sou die skoolhoof die taakverdeling op 'n onbe

kwame wyse uitgevoer het as hy bogenoemde nie in ag 

geneem het nie. Verder kan die onderwyser van nala

tigheid verwyt word indien hy 'n aktiwiteit aanpak (en 

skade en beserings 

digheid verg sander 

beskik. 

veroorsaak) wat 'n bepaalde vaar

dat hy oar daardie vaardigheid 

(b) Delegasie van gesag 

Om 'n effektiewe sportprogram daar te stel, moet die 

skoolhoof sekere take en verantwoordelikhede aan sy per

soneel delegeer (Handleiding 1982:11 en Bray 1988:42). 

Daar 

die 

(Van 

is verskeie juridiese aspekte wat 'n invloed het op 

delegering van bogenoemde take en verantwoordelikhede 

Wyk 1987:98). Die hoof kan nie sy verantwoordelik-

heid ten opsigte van skoolsport aan sy personeel oordra en 

homself so onderdanig aan sy personeel se voorskrifte stel 

dat hy eintlik sy taak ontwyk nie (Wiechers 1984:211). 

Hierdie aspek is reeds volledig in afdeling 4.3 bespreek. 

Daar is sekere juridiese beginsels wat ten grondslag van 

delegering en subdelegering l~: 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

-181-

Sekere take mag en ander mag nie gedelegeer word nie. 

Die hoof behou die verantwoordelikheid as hy take 

delegeer. 

Onder sekere omstandighede mag die persoon aan wie 

take gedelegeer is, dit nie verder delegeer nie. 

Gedelegeerde take moet uitgevoer word of anders moet 

die skoolhoof optree. 

Die hoof moet relevante regsvereistes in ag neem as hy 

take delegeer. 

'n Mate van verantwoordelikheid kan saam met die take 

gedelegeer word. 

Die skoolhoof 

betrokke by 

behoort op bekwame wyse aan elke onderwyser 

skoolsport bepaalde buitemuurse pligte op te 

dra en die nodige gesag delegeer, sodat die take uitgevoer 

kan word. Elke onderwyser behoort nie net 'n kundige te 

wees nie, maar behoort oak te weet wat sy pligte behels 

sodat hy die nodige beplanning kan doen (Van Wyk 1987:107 

en Handleiding 1982:11). 

4.4.5.4 Kotlrdinering van skoolsport 

Koordinering as 'n hulpbestuursproses is reeds in para

graaf 3.3.8.2 bespreek. Ten einde te verseker dat die 

doel en beleid ten opsigte van skoolsport op 'n eenvormige 

wyse vertolk en nagestreef word, sal die skoolhoof as die 

verantwoordelike persoon die sportprogram moet koordi

neer. Verskeie juridiese aspekte het 'n invloed op 

bogenoemde koordineringsaksie van die skoolhoof. Hierdie 

aspekte kan soos volg uiteengesit word: 
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Sander koordinering kan die sportprogram nie op 'n 

effektiewe wyse funksioneer nie (Van der Westhuizen 

1009:187). Ten einde die sportprogram van die skoal 

op 'n bekwame wyse te laat verloop, sal die skoolhoof 

dus al die aktiwiteite moet koordineer (Artikel 74 van 

Wet 70 van 1988). 

Die skoolhoof behoort die doelstellings en beleid ten 

opsigte van sport bekend te stel aan almal betrokke. 

Volgens die Handleiding vir Skoolhoofde KOD (1982:357) 

behoort die skoolhoof veral die saalbyeenkoms vir 

bogenoemde doel aan te wend en te verseker dat daar 'n 

gesonde balans gehandhaaf word en opvoedkundige doel

wi tte duidelik voor oe gehou en konsekwent nagestreef 

word. 

Alhoewel die skoolhoof vir elke sportsoort 'n 

onderwyser benoem wat in bevel is en die oorhoofse 

verantwoordelikheid aanvaar, moet die skoolhoof nog 

steeds optree as raadgewer en koordineerder (Hand

leiding 1982:11). Van der Westhuizen (1990:187) wys 

op die belangrike rol wat 'n sportkomitee in boge

noemde verband kan speel om eenvormige optrede te 

bewerkstellig en probleme uit te skakel. Bray 

(1988:53) ondersteun bogenoemde gedagte. 

* Die skoolhoof behoort verder die moontlikheid van 'n 

sporthandleiding te oorweeg (Sien paragraaf 3.3.8.2). 

Alle voorskrifte, reels, regulasies en prosedures kan 

so regstreeks onder die aandag van al die betrokke 

personeel gebring word. Die doelwitte vir sport soos 

bespreeek in paragraaf 4.4.5.2 behoort so makliker 

bereik te word (Van der Westhuizen 1990:187) en 
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nalatigheid en onbekwaamheid verhoed word (Artikels 74 

en 76 van Wet 70 van 1988). 

Die skoolhoof behoort ook voorligting aan ouers, 

toeskouers en skeidsregters te verskaf ten opsigte van 

sekere aspekte van sport. Dit kan gedoen word deur 

middel van 'n periodieke omsendbrief (Handleiding 

1982:23) of tydens vergaderings van die ouer-onderwy

sersvereniging (Omsendbrief no. 92 van 1986). Daar

deur kan hy verseker dat die voorskrifte van die 

departemente ten opsigte van die voorkoming van 

sportbeserings onder andere nagekom word. 

4.4.5.5 Samevatting 

In hierdie afdeling is die invloed van die reg op die 

skoolhoof se organisering van skoolsport bespreek. Die 

invloed van die reg op die bepaling van doelwitte vir 

skoolsport, die taakverdeling vir skoolsport en die 

koordinering van skoolsport is aangedui. Vanuit boge

noemde bespreking blyk dit duidelik dat daar nie slegs 

bestuurs- en opvoedkundige beginsels is wat die skoolhoof 

in ag moet neem wanneer hy skoolsport organiseer nie, maar 

ook verskeie relevante juridiese beginsels. Vervolgens 

word gelet op die implikasies van die reg vir 

personeelbestuur. 

4.4.6 PERSONEELBESTUUR VIR SKOOLSPORT 

4.4.6.1 Inleiding 

Personeelbestuur 

paragraaf 3.3.4 

ten opsigte 

bespreek. 

van skoolsport is reeds in 

In hierdie afdeling word die 

invloed van die reg op personeelbestuur vir skoolsport 

bespreek. Die volgende aspekte sal aandag geniet: 
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* Personeelvoorsiening vir skoolsport. 

* Personeelopleiding vir skoolsport. 

Personeelbenutting vir skoolsport. 

4.4.6.2 Personeelvoorsiening vir skoolsport 

Soos reeds in paragraaf 3.3.4 aangedui, behoort die 

skoolhoof tydens personeelkeuring te let op sportsoorte 

waar die applikant behulpsaam kan wees. Die skoolhoof sal 

die bestuursraad van die betrokke skoal moet ken in die 

voorsiening van personeel, aangesien hulle kragtens 

artikels 19 en 112 van Wet 70 van 1988 aanbevelings maak 

in verband met die aanstelling van onderwysers in perma

nente hoedanighede en oak aanbevelings maak met betrekking 

tot buitemuurse bedrywighede. Kundigheid in 'n bepaalde 

sportsoort kan dus die besluit van die skoolhoof en 

bestuurssraad ten opsigte van 'n applikant beinvloed. 

Vol gens die Handleiding vir Skoolhoofde KOO (1982:8) 

behoort die skoolhoof alles in sy vermoe te doen om te 

verseker dat die bestuursraad die applikant benoem wat in 

alle opsigte die beste beantwoord aan die vereistes wat 

vir 'n betrokke pas gestel word. 

4.4.6.3 Personeelopleiding vir skoolsport 

Die skoolhoof het 'n besondere taak ten opsigte van die 

opleiding van personeel vir skoolsport. 
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(a) Voorligting aan personeel 

Reeds met die verwelkomingsbrief aan 'n nuweling behoort 

daar volgens die Handleiding vir Skoolhoofde KOO (1982:8) 

ender andere aangedui te word vir watter ko-kurrikulere 

verpligtinge die onderwyser verantwoordelik sal wees. Die 

skoolhoof behoort verder samesprekings met nuwelinge en 

ander personeel te voer waartydens hy voorligting in ver-

band met skoolsport aan hulle kan gee (Handleiding 

1982:10}. Die personeelvergadering bied 'n ideale geleent

heid daarvoor (Handleiding 1982:18). Die departement 

stuur deurlopend omsendbriewe aan skole deur wat 'n in

vloed het op die skoal se sportprogram. Die skoolhoof sal 

na bestudering hiervan, tydens bogenoemde geleenthede die 

personeel moet inlig oor die sake wat vervat word in 

hierdie omsendbriewe ten opsigte van skoolsport. Omsend

brief 92 van 1986 wys op die noodsaaklikheid van boge

noemde. 

(b) Personeelhandleiding vir sport 

Dit kan van groat waarde wees as die skoal oar 'n perso-

neelhandleiding vir skoolsport beskik (Handleiding 

1982: 9} . Die doel en waarde van so 'n handleiding is 

reeds in paragraaf 4.4.5.4 bespreek. 

(c) Opleidingskursusse vir personeel 

Die skoolhoof moet toesien dat die sportprogram so 

plaasvind dat die doelwitte vir skoolsport nagekom word. 

Om dit te verseker, sal hy moet toesien dat die personeel 

betrokke by die sportprogram, opgelei is of opleiding ont-

vang in aspekte SOOS afrigting, skeidsregter, noodhulp en 

die organisasie van sportbyeenkomste (Omsendbrief no. 92 

van 1986). Die departement do en in die verband 'n 

dringende beroep op skoolhoofde, veral met die oog om 
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sportbeserings saver moontlik te voorkom. Alhoewel daar 

nie riglyne neergele word oar watter mate van opleidin9 

benodig word nie, kan die bekwaamheidskriterium en die 

onderwyser as deskundige opvoeder as kriterium gebruik 

word (sien paragraaf 4.3.3.5). Die skoolhoof moet egter 

die reels van natuurlike 9ere9ti9heid in ag neem wanneer 

hy van sy personeel verwag om opleidingskursusse te 

ondergaan, omdat dit kan inbreuk maak op die regte, voor

regte en vryhede van die personeel (paragraaf 4.3.2.5). 

4.4.6.4 Personeelbenutting vir skoolsport 

Die skoolhoof behoort ten einde sy personeel behoorlik te 

benut vir skoolsport, in oorleg met sy topbestuur die 

skoal in totaliteit te beskou en naas die akademiese werk

toewysing, 'n identifisering en ontleding maak van alle 

moontlike taakareas in die skoal. Na die identifisering 

van die taakareas, behoort daar 'n eweredige 

van alle aktiwiteite aan die personeel 

en ontleding 

werktoewysing 

gemaak te word met 
vinding, gesindheid, 

en werklading. Dit 

betrek moet word. 

inagneming van kwalifikasies, onder

talente, inisiatief, belangstelling 

is belangrik dat elke personeellid 

Vir elke bedrywigheid behoort daar 'n 

onderwyser benoem te word, wat in bevel is en die oor

hoofse verantwoordelikheid aanvaar (Handleiding 1982:11). 

Die 

deel 

skoolhoof het die reg om van sy personeel te verwag om 

te neem aan alle sake en bedrywighede wat die 

algemene werk en welvaart van die skoal raak, met inbegrip 

van sportbedrywighede (Handleiding 1982:344). Hy moet 

egter toesien dat die pligte redelik onder die onderwysers 

in die skoal verdeel word en dat dit nie uitermate op 

enige onderwyser rus nie (Vergelyk paragraaf 4.3.2.4). 

Indien 'n onderwyser om gewetensredes weier om sodanige 

pligte uit te voer, moet hy onmiddellik sy redes aan die 

departement voorle (Handleidin9 1982:344). 
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Daar is verskeie taakareas ten opsigte van skoolsport wat 

die skoolhoof onder sy personeel sal moet verdeel: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Organisering van sport. 

Afrigting van sport. 

Instandhouding van sportgeriewe. 

Versekering van sporttoerusting. 

Toesig oor sport. 

Noodhulp. 

Sporttoere en uitstappies. 

Vervoer van leerlinge. 

Hulpverlening met die opstel van die sportbeleid en 

reels en prosedures ten opsigte van sport. 

Daar is egter verskeie bestuurs-, opvoedkundige- en 

juridiese beginsels wat 'n invloed het op die benutting 

van personeel ten opsigte van bogenoemde take. Ten einde 

dit op 'n bekwame wyse te verrig (paragraaf 4.4.5.3 (a) ), 

sal hy die volgende relevante juridiese beginsels in ag 

moet neem: 

* Take waarvoor besondere verantwoordelikheid en vernuf 

benodig word, sal aan bekwame en deskundige onder

wysers toegeken moet word (Omsendbrief 92 van 1986). 

Die organisasie van sport sal dus nie aan 'n beginner-
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onderwyser toegeken word nie. Net so kan gimnastiek

afrigting nie toegeken word aan 'n ongekwalifiseerde 

onderwyser nie of die vervoer van leerlinge aan 'n 

personeellid wat nie oor die nodige lisensie beskik 

nie. 

Verder sal die skoolhoof die reels van natuurlike 

geregtigheid in ag moet neem en aan elke onderwyser 

die geleentheid 

pligte met horn 

gee om die toewysing van bogenoemde 

te bespreek (paragraaf 4.3.2.5). Die 

implikasies van die reg vir die finansiering van sport 

word vervolgens bespreek. 

4.4.7 FINANSIERING VAN SPORT 

Die f inansiele bestuurstaak van die skoolhoof is reeds in 

paragraaf 3.3.5 bespreek. Daar is egter verskeie 

relevante juridiese beginsels wat hy in ag sal moet neem 

ten einde sy bestuurstaak in hierdie verband op 'n regs-

gesonde wyse te verrig. Soos reeds aangetoon, mo et hy 

optree binne die perke van sy gesag en vol gens die voor-

skrifte van die magtigende wetgewing om die f inansiering 

van sport op 'n bekwame wyse te laat plaasvind (Artikel 74 

van Wet 70 van 1988). Die skoolhoof sal dus onder andere 

die volgende juridiese riglyne in ag moet neem: 

* Sport word vanuit die skoolfonds gefinansier. Die 

skoolhoof moet egter toesien dat die uitgawes vir 

sport binne verhouding is met die uitgawes van die 

ander aktiwiteite (Wet 102 van 1986 en Handleiding 

1982:346). Die skoolhoof sal dus in hierdie verband 

sekere prosedures daar moet stel om te verseker dat hy 

volle beheer het oor die uitgawes wat vir skoolsport 

aangegaan word (sien paragraaf 4.4.4.4). 
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Geen fondse mag vir sportdoeleindes ingesamel word 

sander die toestemming van die hoof nie (Artikel 112 

van Wet 70 van 1988). Wanneer die skoolhoof toe

stemming tot 'n fondsinsameling gee, sal hy moet 

toesien dat die Wet op Dobbelary (Wet 51 van 1965), 

asook die Wet op Fondsinsameling (Wet 107 van 1978) 

nie oortree word nie. Soos reeds in paragraaf 4.4.4.4 

bespreek, sal die skoolhoof, wanneer leerlinge betrek 

word vir die fondsinsameling, die betrokke Artikel van 

die Kinderwet (Wet 74 van 1983) in ag moet neem, wat 

bepaal dat geen leerlinge onder die ouderdom van 

twaalf jaar mag gelas of daartoe beweeg of toegelaat 

word, 

te vra 

om gifte of bydraes tot die skoal of inrigting 

of in te samel nie (Handleiding 1982:145-147). 

Leerlinge tussen twaalf en agtien jaar mag betrek word 

by die insameling van fondse vir sport (Handleiding 

1982:147). 

* Die skoolhoof sal meet toesien dat die fondse wat 

ingesamel word, op die voorgeskrewe wyse gehanteer 

word (sien paragraaf 4.4.4.4 (b) ). 

4.4.8 BEHEER 

4.4.8.1 Inleiding 

Beheeruitoefening oar skoolsport as 'n bestuurstaak van 

die skoolhoof is reeds in paragraaf 3.3.7 bespreek. Die 

doel van beheeruitoefening is om vas te stel of die skool 

in die doelstellings van sy sportprogram slaag. Beheer

uitoefening is noodsaaklik om te verseker dat die skool

hoof sport op 'n bekwame wyse bestuur (Artikel 76 van Wet 

70 van 1988). In hierdie afdeling word aandag gegee aan 

hoe die reg die skoolhoof se beheer van skoolsport bein

vloed. Die volgende aspekte geniet aandag: 
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* Beheervoorskrifte vir skoolsport. 

* Waarneming en meting van die sportprogram. 

* Evaluering van die sportprogram. 

* Korrektiewe optrede. 

4.4.8.2 Beheervoorskrifte vir skoolsport 

Deur beheervoorskrifte word 'n standaard gestel van wat 

verwag word en 

word (Van der 

waarmee die sportprogram geevalueer kan 

Westhuizen 1990:229). Om te verseker dat 

die sportprogram op 'n regsgesonde wyse geskied, moet die 

skoolhoof dus beheervoorskrifte daar stel. Beheervoor

skrifte is juis noodsaaklik omdat die skoolhoof, om 'n 

effektiewe sportprogram daar te stel, 'n verskeidenheid 

van take delegeer (paragraaf 4.4.5.3), maar dat hy ,nog 

steeds aan die hoof van die sportprogram staan en dus deur 

'n stelsel van algemene toesig en beheer, steeds die 

leisels in sy hande moet hou (Handleiding 1982:14). Na 

aanleiding van die bespreking in paragrawe 4.4.2.2, 

4.4.2.4 en 4.4.3.3 behoort die skoolhoof ten opsigte van 

die volgende aspekte beheervoorskrifte daar te stel: 

* 

* 

Die insameling en aanwending van fondse vir skoolsport 

(sien paragraaf 4.4.4.4). 

Leerlingdeelname aan sport (paragraaf 4.4.2.4 (b) en 

par. 4.4.3.4 (a) en (d). 

Afrigting (paragraaf 4.4.3.4 (b)). 
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Sportdrag (paragraaf 4.4.3.4 (c)). 

Korrespondensie 

( h) ) • 

Beserings van 

4.4.4.3 (a)}. 

vir skoolsport (paragraaf 4.4.3.4 

deelnemers en afrigters (paragraaf 

Sportbeoefening in skooltyd (paragraaf 4.4.4.3 (b)). 

Sporttoere en uitstappies (paragraaf 4.4.4.3 (c)). 

4.4.8.3 Waarneming en meting van die sportprogram 

Deur waarneming bepaal die skoolhoof hoe geslaagd die 

sportprogram by die skoal funksioneer (Handleiding 

1982:14). Die skoolhoof behoort van 'n verskeidenheid van 

waarnemingsmetodes gebruik te maak ten einde te verseker 

dat sy waarneming volledig is, naamlik: 

* 

* 

* 

* 

Die bywoning van sportaktiwiteite (Handleiding 

1982:81). 

Groepbesprekings met sportonderwysers (Handleiding 

1982: 15) . 

Die hou van sportvergaderings (Handleiding 1982:17). 

Die ontvang van verslae oar die sportaktiwiteite soos 

byvoorbeeld: 

Verslae oar die kwartaal se sportaktiwiteite met die 

009 op die kwartaalbrief. 
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afgelope week se sportaktiwiteite 

die saalbyeenkoms (Handleiding 

Die hoof kan in 'n groat mate die omvang van sport

beserings bepaal deur die inligting op die kwar

taallikse sportbeseringsvorm te ontleed (Omsendbrief 

no. 82 van 1983). 

Die skoolhoof kan verder ook waarneem deur die 

inligting in die beseringsregister (sien paragraaf 

4.4.3.4(i)) en die uitgawes vir skoolsport (sien 

paragraaf 4.4.3.4(e) te ontleed. 

4.4.8.4 Evaluering van die sportprogram 

Met die inligting tot sy beskikking, wat hy verkry het 

deur 

die 

waarneming en 

skoolhoof die 

meting van die sportprogram, evalueer 

sportprogram ten einde vas te stel of 

uitgevoer is en of die gestelde 

Die skoolhoof behoort te let op die 

die gegewe opdragte 

doelwitte bereik is. 

mate waarin die toepaslike regsbeginsels (Vergelyk 

afdeling 4.3) in die sportprogram verreken word, ten einde 

te verseker dat die sportprogram op 'n regsgesonde wyse 

funksioneer. 

Die bydrae van onderwysers aan sportbedrywighede word in 

ag geneem by die evaluering van die onderwysers (Hand

leiding 1982:345). Die skoolhoof sal dus nie net die 

effektiwiteit van die skoolprogram, gemeet aan die 

gestelde doelwitte moet evalueer nie, maar ook die bydrae 

wat elke onderwyser !ewer. 
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4.4.8.5 Korrektiewe optrede 

Ten einde te verseker dat die sportprogram op 'n effek

tiewe en bekwame wyse funksioneer, behoort die skoolhoof 

deur korrektiewe optrede afwykings in die sportprogram reg 

te stel (Vergelyk paragraaf 3.3.7). Bogenoemde stap is 

noodsaaklik ten einde te verseker dat die sportprogram op 

'n bekwame wyse funksioneer (Artikel 74 van Wet 70 van 

1988) en dat wangedrag en nalatigheid voorkom word (Arti

kel 76 van Wet 70 van 1988). Die skoolhoof behoort egter 

die korrektiewe stappe op 'n bekwame wyse uit te voer 

(Artikel 74 van Wet 70 van 1988). 

4.4.9 SAMEVATTING 

In hierdie afdeling is die implikasies van die reg vir die 

bestuur van skoolsport bespreek. Daar is aangetoon hoe 

verskeie regsbepalings en -beginsels onderwysbestuurs

implikasies het vir die skoolhoof. Verder is die invloed 

van die reg op die daarstelling van 'n sportbeleid en die 

implementering daarvan deur middel van beplanning, reels 

en prosedures, die invloed van die reg op die organi

sering, personeelbestuur, finansiering en beheer van skool

sport, bespreek. By elke afdeling is daar riglyne neer

gel~, wat die skoolhoof behoort na te kom, ten einde te 

verseker dat die sportprogram op 'n effektiewe en regs

gesonde wyse funksioneer. 

4.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die juridiese aspekte van 

skoolsport bespreek. Eerstens is die bronne van die 

Suid-Afrikaanse onderwysreg bespreek. Daarna is die 

besondere regsbeginsels vanuit die administratiefreg, 

asook die regsbeginsels in verband met die deliktuele 

aanspreeklikheid, wat verband hou met skoolsport 



-194-

bespreek. Ten slotte is die implikasies van die reg vir 

die bestuur van skoolsport bespreek. Daar is deurlopend 

aangetoon hoe die toepaslike regsbepalings en -beginsels, 

onderwysbestuursimplikasies het vir die skoolhoof. Om te 

verseker dat 'n regsgesonde sportprogram daargestel word 

behoort al die toepaslike regsbepalings en -beginsels 

verreken te word in die skoal se beleid, reels, prose

dures, organisering, finansiering, beheer en personeel

bestuur ten opsigte van skoolsport. Dit is nie voldoende 

om slegs departementele riglyne te verreken nie, alle 

statut~re

regspraak, 

word ten 

geskied. 

en gemeenregtelike bronne, sowel as toepaslike 

behoort in die skoal se sportprogram verreken 

einde te verseker dat dit op 'n regsgesonde wyse 
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HOOFSTUK 5 

BEVINDINGS EN AANBEVELINGS 

5.1 INLEIDING 

In hierdie navorsing 

verantwoordelikhede van 

is die vraagstuk van die bestuurs

die skoolhoof ten opsigte van 

skoolsport uit twee oogpunte bestudeer, naamlik enersyds 

uit 'n opvoedkundige oogpunt en andersyds uit 'n juridiese 

oogpunt. Wat die opvoedkundige perspektief betref, is 

daar veral gefokus op die onderwysstelsel- en die onder

wysbestuursperspektiewe. Daar bestaan reeds eeue lank 'n 

hegte verband tussen opvoeding en sport omdat opvoedkun

diges die standpunt huldig dat sport 'n belangrike bydrae 

lewer om die kind in totaliteit op te voed. Skoolsport 

bring 

mee. 

die betrokkenheid van verskeie belangstellendes 

Van die skoolhoof as onderwysbestuurder word onder 

andere verwag om 'n effektiewe sportprogram daar te stel. 

Onderwys funksioneer nie in 'n regsvrye gebied nie en elke 

bestuurs- en opvoedkundige handeling het 'n regsgrond

slag. Skoolbestuur geskied binne die raamwerk van talle 

regsvoorskrifte en riglyne wat veral in onderwyswetgewing 

en ondergeskikte wetgewing uiteengesit word. Daar is 

egter ook 

afkomstig 

relevante regsvereistes wat nie van wetgewing 

is nie. Daar bestaan dus in die skoal 'n onlos

samehang tussen die juridiese en die opvoed-maaklike 

kundige aspekte. Die reg het vele aktuele bestuurs-

implikasies vir die skoolhoof wat so moet beplan, organi

seer, leiding gee en beheer dat opvoedende onderwys daar

deur bevorder word en die gestelde onderwysdoelwitte 
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bereik word. 

In die lig van die navorsing in sy geheel word juridiese, 

bestuursmatige en opvoedkundige riglyne neergel~ en aanbe

velings gemaak wat grater doeltreffendheid in die bestuur 

van skoolsport tot ~evolg kan h~. 

5.2 BEVINDINGS 

5.2.1 BEVINDINGS TEN OPSIGTE VAN SKOOLSPORT IN ONDER
WYSSTELSELVERBAND 

5.2.1.1 Die skoal as struktuur waar sportbeoefening 

plaasvind binne die konteks van die Suid

Afrikaanse onderwysstelsel 

Daar is 

bestaan 

bevind dat die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel 

uit 

verskillende 

'n bestaan. 

wat deur 'n 

'n aantal substelsels, aangesien daar vir 

bevolkingsgroepe sub-onderwysstelsels 

Onderwysstelsel is 'n middel of instrument 

gemeenskap geskep word om aan sy lede op 'n 

doelgerigte, beplande en veordende wyse onderwys te voor

sien. Die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel word saamgestel 

uit verskeie komponente, elk met 'n funksionele taak om 

doeltreffende opvoedende onderwys moontlik te maak. Die 

skoal word gesien as 'n onderwysondernemende struktuur wat 

deur opvoeding gekwalifiseer word. Om aan sy prim~re 

doe!, naamlik opvoedende onderrig tot verantwoordelike 

mandaatvervulling te beantwoord, het die skoal 'n gekompli

seerde struktuur. 

5.2.1.2 Sport as aktiwiteit in sekond~re skole in 

Kaapland 

Die moderne skoal is inderdaad 'n opvoedingsinrigting met 
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'n tweeledige funksie, naamlik die onderwys en opvoeding 

van leerlinge. Die kern van opvoeding is die besorgdheid 

oar die groei 

selfstandigheid. 

opvoedingsgebeure 

en ontwikkeling van die kind na rypheid en 

Die kind as totale mens moet by die 

betrek word. Sport kan juis as gevolg 

van sy bemoeienis met die liggaamlikheid, 'n bydrae tot 

bogenoemde lewer. Sport wat in skole beoefen word, moet 

dus 'n middel tot 'n doel wees, naamlik om die kind in sy 

totaliteit te ontwikkel. Sport lewer 'n bydrae tot die 

bevordering van fisieke gesondheid sowel as geestesge

sondheid en het vormende waarde. Dit is amper ondenkbaar 

om skoolsport buite die verband van enige skoal en opvoe

dingsprogram te beskou. Skoolsport het dus 'n plek in die 

struktuur van die sekondere skoal, omdat dit 'n bydrae 

lewer tot die bereiking van die primere doel van die 

skoal, naamlik opvoedende onderwys tot verantwoordelike 

mandaatvervulling. 

5.2.2 BEVINDINGS TEN OPSIGTE VAN SKODLSPORT BINNE 
SKOOLBESTUURSVERBAND 

5.2.2.1 Die skoolhoof as professionele leier en bestuur

der van die skoal 

Die skoolhoof is enersyds professionele leier en andersyds 

bestuurder van sy skoal. Hy is die leier van 'n profes

sionele span op grand van die besondere amp wat hy be-

klee. Daar word van horn verwag om as professioneel opge-

leide persoon sy gespesialiseerde taak op 'n bekwame wyse 

na die beste van sy vermoe uit te voer. 

Die skoolhoof is benewens professionele leier, oak bestuur

der van die skoal in al sy fasette. Hy bestuur die skoal 

vanuit 'n leiersposisie met die oog op die bereiking van 

die opvoedings- en onderwysdoelwitte van die gemeenskap. 

As professionele leier en bestuurder van die skoal is daar 
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'n wye verskeidenheid van pligte en verantwoordelikhede 

wat die skoolhoof moet nakom en uitvoer. 

5.2.2.2 Skoolbestuursaangeleenthede wat verband hou met 

skoolsport 

As gevolg van die aard, struktuur en funksie van die 

skool, asook die feit dat die skool binne die konteks van 

die onderwysstelsel funksioneer, word daar verskillende 

handelinge in die skool verrig, naamlik wetgewende, 

bestuurs- en opvoedkundige handelinge. Dit is noodsaaklik 

om die skoal effektief te bestuur om sodoende doeltref

fende opvoedende onderwys te verseker. 

By die bestudering van onderwysbestuur word daar tans 

aandag gegee aan verskeie onderwysbestuursmodelle. In 

hierdie navorsing word die Publieke Administrasiemodel van 

Cloete nagevolg. Cloete identifiseer bepaalde bestuurs

prosesse naamlik beleidsvorming, organisering, finan

siering, personeelbestuur, prosdedurebepaling en beheer 

asook hulpprosesse soos beplanning, koordinering, kommuni

kering, besluitneming, leidinggewing en evaluering. Die 

toepassing van bogenoemde bestuurs- en hulpprosesse is 

besonder waardevol vir die daarstelling van 'n effektiewe 

sportprogram. 

5.2.2.3 Aktuele aspekte van skoolsport wat besondere 

implikasies het vir skoolbestuur 

Afrigting, sportbeserings en leerlingdeelname is aktuele 

aspekte van skoolsport wat besondere implikasies het vir 

skoolbestuur. 

die skoolhoof 

sportprogram. 

Hierdie aspekte stel spesifieke eise aan 

wat betref die bestuur van 'n effektiewe 
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5.2.3 JURIDIESE ASPEKTE VAN SKOOLSPORT 

5.2.3.1 Die bronne van die Suid-Afrikaanse onderwysreg 

Die uitstaande kenmerk van die reg is dat dit die same

lewing orden. Onderwys funksioneer nie in 'n regsvrye 

gebied nie, en daarom orden die reg ook die onderwys

si tuasie. Die skoolhoof as bestuurder van die skoal 

behoort vertroud te wees met relevante regsbeginsels en 

die implikasies daarvan vir skoolbestuur. 

Die formele bronne van onderwysreg kan verdeel word in 

wetgewing, regspraak en gemene reg. Die verskillende 

bronne van die reg kan egter nie as waterdigte komparte

mente gesien word nie. 

5.2.3.2 Besondere 

skoolsport 

regsbeginsels wat verband hou met 

Daar is bevind dat ten opsigte van skoolsport, verskeie 

regsbeginsels van toepassing is, in besonder administra

tiefregtel ike beginsels, asook die regsbeginsels in ver

band met 'n onregmatige daad. 

Ten einde geldig te wees, moet administratiewe handelinge 

in verband met skoolsport aan bepaalde geldigheidsvereis

tes voldoen. Hierdie geldigheidsvereistes of administra

tiefregtelike beginsels moet by die verrigting van alle 

bestuurshandelinge nagekom word. Die belangrikste admini

stratiefregtelike beginsels wat verband hou met skoolsport 

is: 

* die "ultra vires"-beginsel 

* die vereiste van aandagbesteding 
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* die redelikheidsbeginsel 

die vereistes van duidelikheid en verstaanbaarheid 

* die vereistes in verband met die doel 

die beginsels in verband met delegering 

* die reels van natuurlike 9ere9telikheid 

Die regsvereistes vir administratiewe handelinge moet nie 

verskraal word tot wetsvereistes nie. Onderliggend aan 

die algemene regsvereistes is die beginsel van algemene 

legaliteit wat bepaal dat die handeling in ooreenstemming 

met die algemene voorskrifte van die reg moet geskied. Om 

aan al die geldigheidsvereistes te voldoen, beteken dat 

die skoolhoof werklik aandag moet bestee aan al die aspek

te van die saak wat voor ham dien. Daar kan dus ges~ word 

dat hy behoorlike aandag aan alle toepaslike regsvoor

skrifte moet bestee. 

5.2.4 IMPLIKASIES VAN DIE REG VIR DIE BESTUUR VAN 

SKOOLSPORT 

Die skoolhoof as bestuurder is in bevel van skoolsport. 

Hy bestuur die skoal se sportprogram deur bestuurshande-

1 inge uit te oefen. Die departement delegeer die nodige 

gesag aan die skoolhoof om, met inagneming van departemen

tele . voorskrifte, 'n volledige sportprogram op te stel en 

te implementeer. Die skoolhoof beskik egter nie net oor 

gedelegeerde gesag nie, maar oak oar gemeenregtelike 

bevoegdhede. Derhalwe het die skoolhoof in konglomerasie 

van bevoegdhede om 'n effektiewe sportprogram daar te stel 

en hierdie bevoegdhede is uit verskillende bronne afkom-
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stig, naamlik wetgewing, gemene reg en regspraak. Formele 

onderwys vind dus plaas op 'n juridiese grondslag en binne 

'n juridiese omgewing. Die juridiese aspekte is nood-
' saaklik met die 009 op goeie orde, harmonieuse samewer-

king, goeie tydsbenutting en doeltreffende onderwys, sodat 

die uiteindelike doel van die skoal, naamlik opvoedende 

onderwys, bereik kan word. Vanuit wetgewing, gemene reg 

en regspraak is daar relevante regsgbepalings en beginsels 

wat 'n invloed op die sportprogram het. 

Hierdie betrokke regsbepalings en -beginsels het onderwys

bestuursimplikasies vir die skoolhoof ten opsigte van 

skoolsport. Dit beinvloed die daarstelling van 'n sport

beleid en die implementering daarvan deur middel van 

beplanning, reels en prosedures ten opsigte van skool

sport, asook die organisering-, finansiering-, beheer van 

skoolsport en personeelbestuur vir skoolsport. Alle 

statut~re en gemeenregtelike bronne, sowel as toepaslike 

regspraak, moet in die skoal se sportprogram verreken 

word. Dit is nie voldoende om slegs die departementele 

riglyne te verreken nie. 

5.3 AANBEVELINGS 

Op grand van die navorsing en bevindings word die volgende 

aanbevelings gemaak: 

5.3.1 AANBEVELINGS 

PRAKTYK 

TEN OPS I GTE VAN DIE ONDERWYS-

(a) Oat skoolsport as gevolg van die bydrae wat dit 

lewer tot die opvoeding van die kind in totaliteit 

vandag nog steeds bestaansreg het as deel van die 

ko-kurrikul~re program van die skoal. 
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(b) Die aktuele probleme wat in verband met skoolsport 

bestaan, 

deelname 

naamlik 

behoort 

beserings, afrigting en leerling

opnuut aangespreek te word. In 

hierdie verband kan doeltreffende onderwysbestuur 

'n groot rol speel. 

{c) Skoolhoofde as bestuurders van skole behoort ver

troud te wees met al die relevante regsbeginsels en 

die implikasies daarvan vir skoolbestuur. 

(d) Oat alle statut~re en gemeenregtelike bronne, sowel 

as toepaslike regspraak in die bestuur van die 

skool se sportprogram verreken word. Dit is nie 

voldoende dat slegs departementele riglyne verreken 

word nie. 

(e) Skoolhoofde behoort kennis te neem van die vervleg

ting tussen die juridiese, bestuursmatige en opvoed

kundige aspekte in die skoal se sportprogram. 

(f) Al die belanghebbende partye wat by skoolsport 

betrokke is behoort opnuut bewus gemaak te word van 

die verwagtinge wat daar van elk gekoester en die 

samewerking wat van elk verwag word ten einde skool

sport op 'n sinvolle en ordelike wyse te laat 

geskied. 

5.3.2 AANBEVELINGS TEN OPSIGTE VAN VERDERE NAVORSING 

(a) Daar behoort navorsing gedoen te word oar sekere 

aspekte van skoolsport soos beserings, afrigting en 

leerlingdeelname. 

(b) Daar behoort verder navorsing gedoen te word oar 

die belanghebbende partye wat by skoolsport be

trokke is en hoe hierdie betrokkenheid deur die reg 

gereel word of gereel behoort te word. 
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(c) Ten slotte behoort daar navorsing gedoen te word 

oar hoe die beklemtoning van prestasie en die 

gepaardgaande wenmotief die opvoedkundige doelwitte 

op die agtergrond skuiwe en sport slegs toeganklik 

maak vir 'n klein groepie leerlinge wat oar die 

nodige potensiaal beskik. 
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