
Hoofstuk 6

Samevatting, gevolgtrekking
en aanbevelings van die studie

6.1 INLEIDING

In hoofstuk 1 van die studie is aangedui dat assessering van leerders een van die

kernmomente in enige onderrig-leer-gebeure is.  Waar enige onderrig plaasvind, moet

daar op bepaalde stadiums bepaal word in watter mate leer wel plaasgevind het. 

Assessering binne ‘n uitkomsgebaseerde benadering word gerig deur ‘n paradigmaskuif

wat gekenmerk word deur ‘n verandering van “judgemental” na “developmental”

(Department of Education sj(b):2).  Assessering (evaluering) verander van ‘n tradisionele

benadering waar evaluering gelyk gestel is aan toetsing en eksamens na ‘n siening waar

assessering  as ‘n kontinue proses, waar die leerder op holistiese wyse deur gebruik van

‘n meervoudig metodes en as deel van die daaglikse onderrig- en leergebeure, beskou

word.  Die veranderde siening het  probleme ten opsigte van die uitvoering daarvan.  Die

faktore kan dan ook gesien word as aanleidende faktore tot die probleem van die studie.

In hierdie hoofstuk word die resultate van hierdie navorsing uiteengesit in 'n samevatting

met die voortspuitende bevindings en aanbevelings, wat gegenereer is deur sekere

navorsingsmetodes wat versoenbaar is met die kwalitatiewe modes van die navorsing

(vergelyk afdeling 5.2).

6.2 PROBLEME WAT AANLEIDING GEGEE HET TOT DIE PROBLEEM VAN DIE
STUDIE

Ten spyte van die radikale transformasie in onderwys en opleiding wat meegebring is deur

die oorskakeling na ‘n uitkomsgebaseerde benadering, is daar tans nog min blyke van die

direkte impak daarvan in die assesseringspraktyk.  Daar kan dan ook verskeie faktore

uitgelig word wat aanleiding hiertoe gegee het:  
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Ten eerstens is die probleem rakende makrovlak-teorie teenoor mikrovlak-

implementering.  In die dokumente-analise oor beleidstukke rakende uitkomsgebaseerde

onderwys en meer spesifiek assessering,  is gevind dat daar tans ‘n volledig uiteengesette

assesseringsbeleid vir die meeste onderwysfases op mikrovlak bestaan.  Dit is egter  die

praktiese implementering daarvan op mikro-vlak wat problematies is (vergelyk afdeling

1.2.1). Die belangrikheid van assessering binne ‘n uitkomsgebaseerde benadering is

deeglik begrond en  beskryf in die amptelike dokumente van die Departement van

Onderwys,  maar die praktiese implementering daarvan deur die onderwyser in ‘n wye

verskeidenheid van kontekste, kort  'n diepte-ondersoek.  

Ten tweede word assessering in die ontvangsjaar verswaar deur faktore uniek aan dié

onderwysjaar.   Die ontvangsjaaronderwyser se kennis oor  die basiese beginsels van

uitkomsgebaseerde onderwys is nie altyd voldoende nie.  Hulle kennis skiet tekort en dit

lei weer daartoe dat hulle  beperkte kennis dra oor assessering en nie weet ”wat” om te

assesseer nie.  Assessering word verder nie beskou as deel van leerfasilitering nie.  Die

belangrike verbintenis van assessering en beplanning, wat grondliggend is tot die

suksesvolle uitvoering van uitkomsgebaseerde onderwyser word negeer.    Verder word

die onderrig in die ontvangsjaar in die algemeen bemoeilik deur faktore soos die minimum

opvoedkundige hulpmiddels, groot aantal leerders per klas, en multi-groeperings en

klaskamers wat te klein is sodat suksesvolle ontvangsjaaronderwys nie geïmplementeer

kan word nie (kyk afdeling 1.2.5).

.  

Hierdie twee faktore kan as grondliggend tot die probleem van die studie beskou word.

Probleme wat ondervind word met assessering in die ontvangsjaar is veel meer as bloot

die implementering van outentieke assessering.  Praktiese probleme in die onder-

wyspraktyk bemoeilik die implementering daarvan.   Hierdie faktore het tot gevolg dat daar

‘n behoefte aan ‘n prakties implementeerbare assesseringsmodel vir die ontvangsjaar is.

6.3 DIE DOEL VAN DIE STUDIE

Die doel van die studie is dan ook die ontwikkeling van ‘n uitkomsgebaseerde

assesseringsmodel wat beide aan die eise van die teorie sowel as die praktiese realiteite

van die ontvangsjaar sal beantwoord (kyk afdeling 1.3).
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6.4  DIE ONDERSOEK

In hoofstuk 1, soos alreeds aangetoon, is 'n oorsig van die probleme rakende assessering

in die ontvangsjaar. In hoofstuk 2 is die uitkomsgebaseerde benadering in diepte met

behulp van 'n literatuurstudie en dokumente-analise ontleed en beskryf.  Dit is 'n

belangrike moment van die ondersoek aangesien dit die onderliggende beginsels van

uitkomsgebaseerde onderwys uitgelig wat dien as die onderliggende teorie waarop die

voorgestelde assesseringsmodel berus. Hoofstuk 3 behels 'n verdere teoretiese

verbesondering van assessering, veral ten opsigte van  die rede en aard van assessering

in die ontvangsjaar.  Die teoretiese besinning van hoofstuk 2 bied veral belangrike riglyne

ten opsigte van die vraag “Waarom?” geassesseer word.  In 'n uitkomsgebaseerde

benadering is dit 'n besonder belangrike vraag omdat assessering meer is as net die

bepaling van die mate waarin afgebakende leerinhoude bemeester is.  In hoofstuk 4 is

aandag gegee aan die praktiese uitvoering van assessering deur verskillende

assesseringsmetodes en ander momente van die assesseringsproses te verken en te

beskryf.
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Figuur 6.1
Die voorgestelde assesseringsmodel vir die ontvangsjaar
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Hierdie model is na die ontwikkeling daarvan aan deskundiges in die

kleinkindontwikkelingsterrein voorgelê vir kommentaar en om die praktiese

implementeerbaarheid daarvan  te ondersoek.  Die empiriese ondersoek is in hoofstuk 5

bespreek.   Die bevindings van die empiriese ondersoek, tesame met dié van die

teoretiese, literatuurstudie en dokumente-analise het die volgende bevindings opgelewer

wat dan tot bepaalde aanbevelings  lei.

6.5 BEVINDINGS EN AANBEVELINGS

Bevinding 1
Die voorgestelde assesseringsmodel is omvattend en prakties uitvoerbaar in die
ontvangsjaaronderwyspraktyk mits dit met die nodige indiensopleiding in alle
fasette van uitkomsgebaseerde onderwys gepaardgaan.

Daar is bevind dat die “gemiddelde” ontvangsjaaronderwyser wel in staat sal wees om die

voorgestelde assesseringsmodel te implementeer, maar dit moet gerugsteun word deur

gepaste opleiding.   Die enkele oorheersende tema wat dwarsdeur die studie voorkom,

is die belangrikheid en nood aan opleiding, van inisiële tot verdere indiensopleiding van

ontvangsjaaronderwysers. 

Een van die voorvereistes vir suksesvolle uitkomsgebaseerde onderwys, is dat  kwaliteit-

onderwys verskaf word. Die skool is volgens die uitkomsgebaseerde teorie

verantwoordelik vir die effektiewe uitvoering van sy taak.   Daar is egter bevind dat die vlak

van opleiding van onderwysers betrokke in die ontvangsjaar varieer van goed opgeleide

professionele onderwysers tot onopgeleide, en selfs ongeletterde, persone.

Daar is veral ‘n behoefte aan opleiding in die onderliggende basiese beginsels van

uitkomsgebaseerde onderwys.  Ten opsigte van assessering is daar behoefte aan

opleiding in veral die praktiese aspekte van assessering soos die gebruik van die

verskillende assesseringsmetodes en ook aspekte soos klaskamerorganisasie en

tydsbeplanning.

Die indiensopleiding van die onderwysers moet geskied met begrip vir  besonder moeilike

kontekste, soos die groot aantal leerders per klas; geen of min onderwyserhulpbronne;

klein klaskamers wat die tipe onderwys nie na behore kan huisves nie.
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Aanbevelings:

C Indiensopleiding is alle fasette van ontvangsjaaronderwys aan veral die

on(der)opgeleide onderwyser.  

C Aandag moet nie net gegee word aan die teoretiese aspekte van uitkoms-

gebaseerde onderwys in die algemeen en assesserings spesifiek nie,  maar veral

die praktiese uitvoering van die teorie in die onderwyspraktyksituasie.

Bevinding 2
Die persepsie bestaan dat die ontvangsjaaronderwyser nie deel van die
professionele onderwyserskorps is nie, wat daartoe lei dat professionele
onderrigtake, soos assessering, nie na behore uitgevoer kan word nie.

Uit die empiriese ondersoek het dit geblyk dat die persepsie nog bestaan dat

ontvangsjaaronderwysers nie deel van die professionele onderwyserskorps is nie.  Dit

word bevestig deur die feit dat on(der)opgeleide persone ontvangsjaaronderwys aanbied.

Daar is ook onsekerheid oor die plek van die ontvangsjaar in die totale onderwysverloop.

Hierdie bevindings is in teenstelling met alle amptelike beleidstukke van die

Onderwysdepartement wat die ontvangsjaar as deel van die Grondslagfase beskou.  

Volgens die literatuur is die hoofrede van die ontvangsjaar  die optimale ontwikkeling van

die jong leerder in totaliteit.  Dit omsluit aspekte soos die verskaffing van 'n veilige

omgewing en die voorsiening vir die fisiese versorging en ontwikkeling van die jong

leerder.    In die praktyk is daar egter bevind dat daar ontvangsjaarklasse is wat bloot

ingestel is op die versorging van die leerder.  Versorging van die jong kind, wat deur 'n

onopgeleide persoon met groot sukses aan die jong leerder gebied kan word, is egter nie

die hoofrede vir die instelling van die skooljaar nie en gevolglik word daar in sulke

sentrums nie ontvangsjaaronderwys aangebied nie (al word dit ook so genoem). 

Hierdie beskouing oor die ontvangsjaar het dan ook 'n negatiewe effek op die uitvoering

van assessering in die onderwyspraktyk.  Assessering wat 'n hoogs gespesialiseerde,

professionele onderwystaak is,  word deur sulke persone as ‘n baie tydrowende en

moeilike taak beskou.
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Aanbevelings:

C Vir die suksesvolle implementering van ontvangsjaaronderwys is dit nodig dat die

optimale ontwikkeling van die totale leerder as hoofrede vir die instelling van die

skooljaar erken word.  Om aan hierdie hoofrede reg te laat geskied, is dit belangrik

dat slegs persone met die nodige professionele opleiding en insig onderwys in die

graadjaar aanbied.  

C Die professionele status van ontvangsjaaronderwysers en die bydrae wat hulle op

onderwysvak lewer, moet erken word.

C Onderwysers wat on(der)opgelei is moet alle geleenthede gegun word om hulle

professionele kennis (en kwalifikasies)  te verbeter sodat hulle bemagtig word om

'n professionele diens te lewer.

Bevinding 3
Die belangrikste grondbeginsel van uitkomsgebaseerde onderwys wat in die
assesseringsmodel vir die ontvangsjaar aangespreek  word, omsluit meer as bloot
die bereiking van gestelde uitkomste en assesseringstandaarde.

Uitkomsgebaseerde onderwys bied die moontlikheid om die leerder voor te berei vir ‘n

onbekende wêreld omdat klem gelê word op die bereiking van toepassingsvaardighede,

kreatiwiteit en probleemoplossing teenoor blote feitekennis.  Uitkomsgebaseerde onder-

wys word gekenmerk deur verskeie implementeringsvariasies, maar onderliggend aan alle

implementering van die benadering lê duidelik omskrewe uitkomste as die fokus van alle

kurrikuleringsbesluite.  Die onderriggebeure moet daardeur gerig word.

In die Suid-Afrikaanse uitkomsgebaseerde model bestaan daar verskillende vlakke van

uitkomste, naamlik krities en ontwikkelingsuitkomste wat as die missie van alle opleidings-

en onderwysgebeure beskou kan word.  Dit is dan ook onderliggend tot aan ontvangs-

jaaronderwys.  

Daar is verder bevind dat ‘n tweede vlak uitkomste bestaan, al word dit nie pertinent in

amptelike dokumentasie aangedui nie, naamlik uittreevlakuitkomste.  Dit is die

leeruitkomste wat aan die einde van Graad 9 bereik moet word.  
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‘n Derde vlak uitkomste is die leeruitkomste met assesseringstandaarde vir elke graadjaar.

Volgens die “Revised National Curriculum Statement for Grade R to 9 (Schools )  POLICY”

(Department of Education 2002():(i) is daar 23 leeruitkomste met 91 bypassende

assesseringstandaarde vir die ontvangsjaar.  Daar is bevind dat die leeruitkomste met die

aanvullende assesseringstandaarde 'n bykans onhanteerbare hoeveelheid is vir die

daaglikse beplanning en assessering deur die ontvangsjaaronderwyser.

In aansluiting by die bevindings oor die leeruitkomste is ook bevind dat die beginsel van

uitkomsgebaseerde onderwys, naamlik dat “alle studente die leeruitkomste suksesvol

bemeester”, nie beteken dat alle studente ongeag hulle insette as “suksesvol”

gekwalifiseer word nie.  Sukses word gekoppel aan die leer van sinvolle vaardighede,

kennis en waardes teen die leerder se eie tempo en gekose wyse.  Die bevinding is veral

van belang in die ontvangsjaar aangesien dit leerders oor 'n wye spektrum van kontekste

en moontlikhede moet akkommodeer.

Aanbevelings:

C Assesseringstandaarde moet op die onderrig (en gepaardgaande assessering)

fokus,  maar dit is nie die oorheersende mikpunt nie.  Assesseringstandaarde vir

die ontvangsjaar word geïnkorporeer in die gebruik van assesseringsmetodes,

soos waarneming met behulp van ontwikkelingskontrolelyste, maar dit is nie die

enigste fasette wat geassesseer word nie.  Indien die onderrig bloot gerig word op

die bereiking van eng gestelde leeruitkomste en assesseringstandaarde, dan is die

gevaar dat assessering “judgemental” in stede van “developmental” raak.  Die

onderrigbenadering neig dan ook na 'n bemeesteringsleerbenadering in plaas van

'n meer holistiese, uitkomsgebaseerde benadering. 

C Die assesseringstandaarde vir die ontvangsjaar moet volgens die leerprogramme

vir die Grondslagfase saam gegroepeer word.  Deur die leeruitkomste en

assesseringstandaarde saam te groepeer, word dit verminder tot 'n werkbare en

meer hanteerbare formaat wat sal lei tot beter assessering.  Die rol van die

kritieke- en ontwikkelingsuitkomste en uittreevlakuitkomste bly onveranderd.  Die

doel van die saamgevoegde leeruitkomste volgens die leerprogramme, is dat dit

direk betrekking het op die daaglikse beplanning en uitvoering van die onder-

wyspraktyk in die ontvangsjaar en daarom  tot meer gerigte leerfasilitering sal lei.
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C Leerders in die ontvangsjaar word slegs teen hulle self geassesseer.  Een van die

redes vir assessering is om te bepaal of daar enige verandering (progressie of

regressie) in die jong leerder se leer en ontwikkeling is.  Aanvaarde “normale”

ontwikkelingsmylpale word gebruik om moontlike struikelblokke in die leerder se

leer en ontwikkeling te identifiseer, maar die term moet met begrip vir individuele

verskille geïnterpreteer word.  Die rede hiervoor is dat die leerder nie met ‘n norm

vergelyk word nie; maar die ontwikkeling van die leerder word aangedui, en

daarom sal die leerders “sukses” beleef.   

Bevinding 4
Assessering is deel van die daaglikse aktiwiteite van die klas en moet gevolglik
daagliks, soos vir die ander aktiwiteit wat aangebied word, vooraf beplan word.

Daar is bevind dat assessering in die ontvangsjaar as deel van die daaglikse

leerfasilitering in die klas moet plaasvind en dus ook deel van die beplanning vir die dag

moet wees.  Die onderwyser moet daagliks die assessering wat gaan plaasvind, beplan

deur besluite soos “Wat?”, “Wie?”  “Waarmee?“ en “Wanneer?” geassesseer gaan word,

vooraf te neem.  Daar is egter bevind dat nie alle ontvangsjaaronderwyser hierdie

beplanningstaak sonder meer sal kan uitvoer nie.  

Nog 'n bevinding is dat onderwysers nie altyd die direkte verband tussen assessering en

leerfasilitering, soos dit na vore kom in ‘n uitkomsgebaseerde benadering, na behore

begryp nie.  Assessering in die ontvangsjaar  is klaskamergesentreerd.  Die leerder word

geassesseer as deel van elke dag se onderrig en dit is dus nie 'n afsonderlike gebeurtenis

nie.  Daar is egter bevind dat daar in die praktyk by onderwysers onsekerheid hieroor

bestaan omdat “assessering” nog steeds as vasgestelde toetsing beskou word en nie ‘n

kontinue, alledaagse proses nie.

Aanbeveling:

C Die onderwyser moet opleiding ontvang om daaglikse beplanning vir assessering

te kan uitvoer.  Dit sal verseker dat die onderwyser assessering op ‘n geordende

wyse uitvoer en dat alle leerders met behulp van 'n verskeidenheid van

assesseringsmetodes en ook in verskillende kontekste geassesseer word.  Dit sal

lei tot geldige en betroubare assesserings.
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Bevinding 5
Assessering in die ontvangsjaar is multidimensioneel, maar skool-
gereedheidstoetse is nie deel van die metodes wat deur die ontvangsjaar-
onderwyser gebruik word nie.

Daar is bevind dat assessering in die ontvangsjaar deur die gebruik van ‘n verskeidenheid

assesseringsmetodes uitgevoer moet word.  Die volgende metodes is as besonder geskik

vir gebruik in die ontvangsjaar bevind.  Dit beteken egter nie dat hierdie metodes sonder

meer in alle ontvangsjaaronderwyskontekste gebruik kan word nie.

C Oueronderhoude 

Ouers speel in ‘n uitkomsgebaseerde onderwysbenadering ‘n veel groter rol en in die

assesseringsmodel is ouers as ‘n baie belangrike bron van inligting oor die jong leerder

geïdentifiseer. Die studie het egter bevind dat alhoewel die belangrike bydrae van ouers

erken word, daar praktiese probleme is met die implementering van ouers as deel van die

assesseringsproses. Daar is bevind dat dit toegeskryf kan word aan faktore soos

ongeletterdheid, werksverpligtinge en oningeligtheid oor hulle aandeel in die skoolgebeure

van hulle kind.  Verdere probleme is dat onderwysers, weens groot hoeveelheid leerders

in hulle klasse, dit moeilik vind om individuele onderhoude met ouers te voer.  Daar is ook

nie genoegsame riglyne oor ouerbetrokkenheid en die hantering daarvan vir onderwysers

nie.

 

C Portefeuljes van leerders se werk

Daar is bevind dat portefeuljes van leerders se kuns reeds in die onderwyspraktyk gebruik

word.  Portefeuljes is ‘n besonder geskikte assesseringsmetode aangesien die leerder

deur die toepassing van die metode met hom- of haarself vergelyk word en die voorbeelde

in die portefeulje ‘n visuele beeld van die vordering (al dan nie) toon.  Portefeuljes is egter

net van waarde as dit gereeld aangevul word en die analise daarvan met versigtigheid en

kennis uitgevoer word.

C Waarneming van die leerders gerig deur die voltooiing van gebeurtenisrekords,

ontwikkelingskontrolelyste en in minder mate deelnamekaarte.
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Waarneming is een van die belangrikste metodes om die jong leerder te ken en gevolglik

te assesseer.  Die suksesvolle gebruik van die metode hang egter nou saam met die

onderwyser se agtergrond en opleiding en nie alle onderwysers is bekwaam om dit deeglik

uit te voer nie.   Daar is bevind dat veral die volgende drie waarnemingsmetodes in die

praktiese onderwyssituasie gebruik kan word:

(1) Gebeurtenisrekords.  Daar is bevind dat die voltooiing van gebeurtenisrekords, as

rekorderingsmetode vir waarnemings, bemoeilik word deur ‘n gebrek aan tyd,

groot aantal leerders in klasse en die vlak van opleiding.  Verder is ook bevind dat

onderwysers wel die rekorderingsmetode sal kan baasraak met genoegsame

opleiding.

(2) Ontwikkelingskontrolelyste. Ontwikkelingskontrolelyste is ‘n besonder geskikte

assesseringsmetode vir veral die beginner- en onderopgeleide onderwyser.  Dit

is ‘n maklike metode en neem relatief min tyd om uit te voer.  Kontrolelyste moet

egter met begrip ingevul word en nie met die doel om leerders te kategoriseer nie.

(3) Deelnamekaarte.  ‘n Verdere waarnemingsrekorderingsmetode wat gebruik kan

word, is deelnamekaarte, wat ‘n vorm van frekwensietelling is.  Daar is bevind dat

dit ‘n meer onbekende metode is, maar tog bruikbaar is om leerders se

spelvoorkeure sowel as sosiale strukture in die klas te ondersoek.  Dit het egter

geblyk asof daar ontvangjaarkontekste kan bestaan waar die aantal leerders of die

fisiese klasuitleg die uitvoering daarvan bemoeilik. 

 

‘n Metode wat bevind is nie geskik is vir gebruik in die ontvangsjaarklas, is toetsing en

veral skoolgereedheidstoetsing.  Skoolgereedheidstoetsing het 'n plek in die diag-

nostisering van leerders met moontlike leer- en ontwikkelingstruikelblokke deur spesialiste.

Weens die aard van die ontvangsjaarleerder en die gestandaardiseerde eise wat die tipe

toets aan die onderwyser stel, is bevind dat skoolgereedheidstoetse nie deel van

assessering deur die onderwyser in die ontvangsjaar behoort te wees nie.
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Aanbevelings:

C Oueronderhoude bied belangrike inligting oor die historisiteit van die jong leerder

asook oor sosiale strukture tuis en moet as deel van assessering van die jong

leerder beskou word.  Onderwyser moet opgelei word om oueronderhoude te kan

voer en ouerbegeleiding te kan bied.  Waar oueronderhoude nie ‘n moontlikheid

is nie moet die inskrywingsvorm volledige vrae oor die jong leerder se historisiteit

en sosiale strukture insluit.  Hulp moet, indien nodig, vir ongeletterde ouers gereël

word om die inskrywingsvorms op hul eie tyd te voltooi.

C Ouers moet ingelig word oor hulle aandeel in die onderriggebeure  van hulle

kinders (ook assessering).  Dit kan deur middel van ‘n verskeidenheid van

metodes geskied soos oueraande, inligtingsessies, werkwinkels, ouer-onderwyser-

vergaderings en nuusbriewe.  Dit moet geskied binne die raamwerk van begrip vir

moeilike sosio-ekonomiese omstandighede waarin baie ouers hulle bevind.

C Portefeuljes as assesseringsmetodes moet uitgebrei word om nie slegs

kunsvoorbeelde in te sluit nie, maar moet voorbeelde van so veel aktiwiteite

moontlik insluit.  Onderwysers moet ook opgelei word om portefeuljes na behore

te interpreteer en te gebruik en moet ook aangevul word deur ander

assesseringsmetodes.

C Onderwysers moet opgelei word in die gebruik van gebeurtenisrekords en veral

ten opsigte van die belangrikheid en objektiwiteit tydens die neerskryf en ontleding

daarvan.

C Vir die suksesvolle voltooiing van ontwikkelingskontrolelyste (al is dit geïdentifiseer

as die “maklikste” metode) benodig die onderwysers diepgaande kennis oor

kinderontwikkeling en leer asook variasies daarbinne.  Indien onderwysers ‘n

leemte in kennis hierin ondervind, moet dit deur opleiding  aangespreek word.  

C Deelnamekaarte is ‘n assesseringsmetode wat met groot vrug gebruik kan word.

In klasse met ‘n groot aantal leerders kan die metode nog met sukses gebruik

word as die leerders op ‘n manier betrek word om eenvoudige rekords van hulle

eie deelname in die klas te hou.
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C Skoolgereedheidstoetsing is nie deel van assessering in die ontvangsjaar nie,

maar die onderwyser bepaal die jong leerder se leer- en ontwikkelingstand deur

'n verskeidenheid van outentieke assesseringsmetodes.  Ontvangsjaaronderwyser

moet, waar nodig indiensopleiding in die uitvoering van die verkillende metodes

ontvang sodat hulle in staat is om deur die toepassing van ‘n verskeidenheid van

metodes, ‘n holistiese beeld van die leerder se leer en ontwikkeling te kry.

C Waar die onderwyser wel ernstige struikelblokke in die jong leerder se leer en

ontwikkeling identifiseer, word die leerder verwys vir verdere verkenning.  Daar

word aanbeveel dat daar begin word met 'n volledige mediese ondersoek van die

leerder.

Bevinding 6
Die regering erken die belangrikheid van die voorskoolse jare  deur die instelling
van ‘n verpligte voorskoolse jaar.  Die jaar sal egter slegs die verwagte resultate
lewer indien die betrokke onderwysers professioneel opgeleide en spesialis-
onderwysers in ontvangsjaaronderwys  is.

Daar heers  tans plaaslik sowel as internasionaal hernude begrip vir die belangrikheid van

die kleinkinderjare.  In Suid-Afrika het hierdie besef gekulmineer in die instelling van ‘n

verpligte voorskoolse jaar wat deel vorm van die Grondslagfase.  Hierdie jaar is dan ook

vanaf 2002 ingefaseer as deel van verpligte onderwys met die verwagting dat alle Graad

1-leerders teen 2010 alreeds ‘n ontvangsjaar sal deurloop het.

Die ontvangsjaar, wat ook deel vorm van die kleinkindontwikkelingsterrein,  word

gekenmerk deur ‘n unieke aard, wat verskil van dié van latere skoolfases.  Eerstens word

die ontwikkeling van die totale jong leerder beklemtoon en die invloed van die leerder se

familie en gemeenskap word erken en in ag geneem.  Die leerder se leefwêreld het ‘n

duidelike en bepalende invloed op die keuse van leertake en  -inhoud en word

geïntegreerd aangebied.  Speel en nabootsing as onderrigvorms word beklemtoon met

selfontdekking en selfaktiwiteit as onderrigmetodes.   
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Aanbevelings:

C Slegs onderwysers  wat spesifiek opgelei is ‘n die teorie en praktyk van onderrig

aan die jong leerder moet aangestel word in ontvangsjaarklasse.  

C Heropleiding moet voorsien word om leemtes in die kennis van onderwysers wat

wel opgelei is, maar in 'n ander skoolfase, aan te vul.

C Die ontvangsjaar se andersoortige aard ten opsigte van inhoud en metodiek moet

erken word.  Daar moet gewaak word dat dit nie in afgewaterde Graad 1-onderwys

ontaard nie of verskaal word tot die blote versorging van kinders nie. Dit behoort

erkenning te geniet as ‘n unieke jaar wat ‘n groot bydrae tot die leerder se totale

ontwikkeling kan lewer.

6.6 TOEKOMSTIGE NAVORSING

Gedurende die verloop van die studie het die navorser bewus geraak van verskillende

areas rakende die ontvangsjaar en dan ook spesifiek assessering, wat verdere navorsing

regverdig.  Sommige van die areas is kortliks in die studie aangeroer, maar vereis verdere

en meer dieptenavorsing.  Ontvangsjaaronderwys as deel van verpligte onderwys is nou

slegs in die infaseringsfase en daar is gevolglik baie aspekte wat eers met die totale

implementering van die skooljaar, as navorsingswaardig  na vore sal kom. 

Die volgende temas vereis tans verdere navorsing:

C ‘n Ondersoek na die implementering van die voorgestelde uitkomsgebaseerde

assesseringsmodel vir die ontvangsjaar in die praktiese onderwyssituasie in ‘n

verskeidenheid van kontekste.

C ‘n Ondersoek na die praktiese implementering van die verskillende

assesseringsmetodes met spesiale verwysing na  ontwikkelingskontrolelyste (wat

beide die leeruitkomste en assesseringstandaarde vir die ontvangsjaar en

ontwikkelingsmylpale op ‘n eenvoudige en implementeringsvriendelike wyse

insluit) en die gebruik van deelnamekaarte.
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C ‘n Ondersoek na ouerbetrokkenheid in die assesseringsproses in die ontvangsjaar.

C ‘n Ondersoek na ‘n ontwikkelingsgeskikte kurrikulum vir die ontvangsjaar gebaseer

op speel, nabootsing, selfontdekking en selfaktiwiteit as onderrigmetodes.

C ‘n Ondersoek van persepsies oor die ontvangsjaaronderwyser as deel van die

professionele onderwyserskorps en metodes om negatiewe persepsies, wat mag

bestaan, te verander.

6.7 AFSLUITING

Met die studie is gepoog om ‘n uitkomsgebaseerde assesseringsmodel vir die ontvangs-

jaar te ontwikkel wat aan beide die eise van die teorie sowel as die praktiese

onderwysrealiteite sal beantwoord.  Assessering is een van die kernmomente in

uitkomsgebaseerde onderwys maar kan slegs suksesvol uitgevoer word mits dit

doelbewus beplan en met kennis uitgevoer word.   Daar is daarom die hoop dat die model

sal help om dit te bereik.

Assessering van die jong leerder is veel meer as blote vasstelling van wat die leerder

“kan” en “nie kan” doen nie.  Dit betrek die leerder in sy of haar totaliteit, en sy of haar

ouers en ander persone.  Gevolglik is dit ‘n taak wat met gefundeerde vakkennis uitgevoer

moet word, maar ook met deernis en bowenal met  liefde vir die jong leerder.

Die taak van die onderwyser, ook in die ontvangsjaar, is geensins maklik nie en word

vandag gekenmerk deur voortdurende verandering en vernuwing, wat nog verdere eise

aan die onderwyser stel. Die studie is daarom deurgaans gedoen met die bevinding van

Hargreaves (1990:91) as begin- en eindpunt:

But what teachers say and think and do is seldom shaped by what, ideally,

might be viewed as the best way to learn or the best way to teach.  Their

thoughts and deeds, rather, are nested in, moulded by and mediated

through a particular work environment: the work context of teaching.  When

teachers fail to match up with the ideal ways of teaching and learning,

therefore, this is more usually due not to weakness of personality, skills
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and subject knowledge, but to the daily pressures, constraints and

expectations of their work environment.

In die studie is gepoog om die realiteite van die onderwyspraktyk in ag te neem en om nie

verdere druk of beperkinge op die onderwyser te plaas nie, maar om eerder ‘n bydrae te

lewer om die werkkonteks waarin assessering plaasvind,  te verbeter en te vergemaklik.

 

Through rationality, we consider how our research shapes both our selves

and our communities that we are striving to participate in and serve, often

renewing possibilities of changing others, and understanding that we too

must be open to change (Waghid 2000:27).


