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6 .1  In leidende opm erk ings

Hierdie hoofstuk is ?n poging om die wesenstrekke van en die realiteite waar- 
mee die twintigste eeuse gesin en kleuters gekonfronteer is en word toe te 
lig en om enkele didaktiese modelle van die genoemde eeu wat van besonde- 
re betekenis vir kleinkinderopvoeding is, kortliks te bespreek.

6 .2  W esen strek k e  van die tw in tig ste  eeu

Die twintigste eeu is die eeu van die sogenoemde “nuwe opvoeding” met sy
navolging van die natuurwetenskaplike (naturalistiese) lewensopvatting. Die
kenmerke van dié opvatting kan kortliks soos volg opgesom word:

•  Alles draai om die mens, dit wil sê die natuurwetenskaplike lewensopvat- 
ting is antroposentries.

•  Dit berus op kennis van die kind (pedosentries) en het daarom die betekenis 
van selfwerksaamheid en spel herontdek.

•  Dit is maatskaplik-gerig: opvoeding word beskou as die ontwikkeling van 
die individu se vermoë om homself by ’n immer wisselende maatskaplike 
omgewing aan te pas, waardeur gemeenskaplike geregtigheid en persoon- 
like geluk verseker kan word.

•  Dit mik op gelykmaking van nasies en individue: die twee wêreldoorloë het 
die gedagte laat posvat dat nasionalisme en individualisme tot konfiik lei 
en gevolglik word aangedring op die gelykstelling van alle mense, blank 
en gekleurd, en die wesenlike onderskeid tussen mense word ontken.

•  Dié opvatting is verder materialisties: die hoogste betekenis word toege- 
ken aan arbeid en besittings. Dit bring die idee van hoofsaaklik liggaamli- 
ke aktiwiteit en selfwerksaamheid in die skool. Terselfdertyd lei dit tot 
beroepsonderwys.
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•  Dit is ook biologies-evolusionisties: evolusie berus op verandering, op die 
wisselwerking tussen die individu en die omgewing. Daarom word sosiale 
opvoeding so belangrik en daarom moet daar ook gedurige eksperimente- 
ring wees, want (soos veral die eksistensialisme beweer) die mens is steeds 
op pad na wat hy kan word.

•  Dit stel slegs in ervaarbare feite belang, dit wil sê dit is positivisties. Slegs 
wat gemeet kan word, is seker — daarom die groot nadruk op statistiese 
ondersoek en intelligensie- en ander persoonlikheidstoetse, en op natuur- 
wetenskaplike ondersoekmetode wat ook op die geesteswetenskappe toe- 
gepas moet word.

•  Dit stel praktiese nut en bruikbaarheid voorop, dit wil sê dit is pragmaties. 
Doeltreffendheid is die hoogste maatstaf en gevolglik word steeds hoër eise 
aan die mens gestel.

•  Aangesien die ewige uit die lewe geneem word, bring dié opvatting ’n vrees, 
’n nuttelose gejaagdheid by die mens. (Hierdie angselement in die lewe 
is ook kenmerkend van die eksistensiefilosofie.)

’n Rigting wat die afgelope aantal dekades besondere belangstelling geniet 
het, is die fenomenologie waarvolgens die mens en die kind bestudeer word 
in verhouding met die wêreldsituasies wat hulle omring. Die fenomenoloë 
maak geen studie van die bewussynsym&jywstf/s as sodanig nie — dus nie van 
die geheue, die denke, die wil, die spel en die gebaar nie, maar wel van die 
mens wat met sy geheue, sy denke en sy wil op die wêreld gerig is. Die mens 
is betrokke by die dinge, by ander mense; die kind is eweneens betrokke by 
sy eie klein wêreldjie, sy agtergrond. Die wêreldjie bevat baie situasies: sy 
bedjie, sy speelgoed, ’n huisdier, vader, moeder, broers, susters, die skool- 
klas, die spel, die onderwyseres — kortom, talle veranderlike situasies om- 
ring die kleuter en hy is verbonde met al hierdie situasies. Indien die situasie 
verander, verander ook die relasie wat die kind met die vroeëre situasie ge- 
had het. So is die kleuter in een situasie (byvoorbeeld tuis) ’n koppige en on- 
hanteerbare kind, terwyl hy in ’n ander situasie (byvoorbeeld in die kleuter- 
skool) ’n gedweë en geseglike kind is. Die fenomenologie poog om die situa- 
sies te deurskou, want deur hierdie benaderingswyse kan die kind tewens 
beter begryp word.

Nadat die onderstaande “tipering” van die gesin in die twintigste eeu deur- 
gelees is, sal besef word dat die fenomenologiese ingesteldheid wel van be- 
sondere waarde in die onderwys, opvoeding en opvoedkunde kan wees.

6 .3  Die gesin  in die tw in tig ste  eeu

Een van die hoofkenmerke van die twintigste-eeuse gesin is sy onstabiliteit. 
Die eng verbonde, hoogs geiinifiseerde gesinsorganisasie van die Romeine 
en van die Middeleeue met die vader as onbetwiste hoof is ver verwyder van 
die baie losser georganiseerde huishoudings van die modeme tyd waar elke
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lid geneig is om aanspraak te maak op onafhanklikheid as ’n individu met 
’n persoonlikheid wat gerespekteer of ontwikkel moet word. Dié individua- 
listiese gees wat in die plek gekom het van die vroeëre outokratiese gesag 
het veel gedoen om meer menslikheid in die kring van die gesin te bring; aan 
die ander kant was dié vordering ook nie sonder sy nadelige gevolge nie. 
Genoemde vryer gees en die verbreking van die godsdienstige, wetlike en 
ekonomiese bande (wat voorheen van die monogame huwelik ’n sterk een- 
heid gemaak het) het tot gevolg gehad dat uiters nadelige verskynsels soos 
tweedrag, egskeiding, verlating, kinderverwaarlosing, huweliksontrou en 
ontug al hoe meer hul verskyning in die moderne, geïndustrialiseerde same- 
lewing en gesin gemaak het.

Hoewel die kontemporêre denke oor gesinsopvoeding groot vooruitgang 
openbaar, veral met betrekking tot aspekte soos onder meer die plasing van 
die mens as middelpunt in die opvoedingsdenke en -praktyk (die antroposen- 
triese), die beklemtoning van kennis en begrip van die kinderaard as fokuspunt 
in die opvoeding van die kind (die pedosenriese) en die beskouing van die 
opvoeding van die kind in sy totale gesitueerdheid in die sosiale werklikheid 
(die sosio-pedagogiese), wil dit by nadere ondersoek blyk of die opvoedings- 
verantwoordelikheid van die twintigste eeu sonder twyfel ernstig benadeel 
word deur onder meer die volgende verskynsels in die moderne tegnokratie- 
se bestel:

•  ’n Toenem ende funksieverlies in die gesin

Die ouer kan, wat gesinsopvoeding betref, nie altyd alleen die mas opkom 
teen die moderne tegnologies gestempelde kultuurera met sy vele maat- 
skaplike instellings en organisasies nie. Die skool, die kerk en die staat 
het reeds baie van die gesinsfunksies vir hul toegeëien (of noodgedwonge 
oorgeneem) wat daartoe aanleiding gee dat al hoe meer ouers die buite- 
wêreld beskou as alleen verantwoordelik vir die opvoeding van húl kin- 
ders. Dit lei onvermydelik tot ’n verlies aan intimiteit en huislikheid in talle 
gesinne waar die gesinslede in toenemender mate wegbeweeg van die huisli- 
ke kring. Die moderne huisgesin weerspieël dikwels die verskynsels van 
botsende wil en emosie, en ’n samekoms van hoogs geïndividualiseerde 
persone elk met sy eie regte en voorregte wat hy ten alle koste wil laat 
geld of verwesenlik. Die kind soek en vind sy ontspanningsaktiwiteite, 
vryetydsbesteding en godsdiensbeoefening (indien enige) buite die gesin- 
situasie; dit kan ’n nadelige uitwerking op sy identiteitsoeke hê en onge- 
borgenheid in die hand werk.

•  Em ansipasie van die gesinslede

Die demokratisering van menseregte en gesag in die twintigste eeu het 
noodwendig meegebring dat die status van vader, moeder en kind in die 
gesinsituasie aansienlik verander het.
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Deur die verwerping van despoties-outoritêre gesagsvorme na die Twee- 
de Wêreldoorlog moes ook die vader van sy outoritêre gesag afstand doen, 
wat hom waarskynlik toegankliker vir die kind in die gesinsamesyn ge- 
maak het. Dit het groter geleentheid vir gesonde affektiewe verhoudinge 
tussen die gesinslede gebied en dus die persoonswording van die kind be- 
gunstig. Die uithuisigheid van die vader weens ekonomies-maatskaplike 
druk en die emansipasie van die vrou en haar toetrede tot die arbeidsmark 
onder druk, van ’n geïndrustrialiseerde maatskappy het egter die vader 
se rol as norm- en gesagsfiguur in die gesin oneindig skade aangedoen.

Deurdat die moeder dikwels as die uitsluitlike gesags- sowel as ver- 
trouensfiguur deur die kind beleef word, deur die era van ’n “women’s lib’’ 
en die verabsolutering van vroueregte is die vaderfiguur aan die “ver- 
dwerg’’. In baie gevalle het die vader sy gesagsposisie feitlik geheel en 
al laat vaar. Dié rolverplasing kan probleme soos onder meer “oorverfynd- 
heid” by seuns, homoseksualiteit, gesagsverwerping, vandalisme en ge- 
weld, werkskuheid en dergelike afwykings tot gevolg hê. Gebrek aan die 
vader as identifikasiefiguur werk onsekerheid en ongeborgenheid by die 
kind in die hand: “As die vader ‘afwesig’ is omdat hy skofte werk, te veel 
belangstellings buite die gesin het, te moeg van die werk af kom vir on- 
gedwonge omgang met die kinders of nie in hulle belangstel nie, word hul 
in pedagogiese sin weeskinders, sonder natuurlike en vertroude toegang 
tot die onbekende” (Pistorius 1976:60). Die toenemende verlies aan va- 
derlike gesag in die gesin lei verder daartoe dat die kind in sy gewetens-, 
verantwoordelikheids- en sedelike vorming en selfstandigwording verwaar- 
loos word.

As geëmansipeerde gesinslid is die hedendaagse moeder nie soos die “on- 
derhorige” moeder van die verlede slegs verantwoordelik vir die opvoe- 
ding en versorging van haar kinders nie. Deurdat die moeder haar nou in 
mededinging met die vader op sosiale (ekonomiese, politieke, ens.) gebied 
bevind, bring dit mee dat die ouers in baie gesinne vandag mede- 
verantwoordelikheid vir hul kinders aanvaar — hulle is albei gespreksge- 
note en vertrouelinge van hul kinders wat as volwaardige persone binne 
die gesinsverhoudinge geag word. Die teendeel is egter ook waar: deur 
die toenemende deelname van die moeder aan die geïndustrialiseerde maat- 
skappy en haar kompeterende rol in die arbeidsmark moet talle kinders 
in ’n “moederlose” milieu (in ’n reeds “vaderlose” wêreld) hul eie wêreld 
konstitueer onder leiding van ’n plaasvervanger, selfs die onpersoonlike 
massamedia of ’n versorgingsinstelling indien hulle nie aan hulself oorge- 
laat wil word nie. Die moeder se verantwoordelikheid styg in die meeste 
gevalle beswaarlik bo die materiële versorging van haar kinders uit. Dit 
lei dikwels tot ’n skuldgevoel by die moeder wat dan probeer vergoed deur 
allerlei nie-pedagogiese verwenning van en aandag aan die kind. In begin- 
sel dui dit op nie-aanvaarding van die kind en sy gevolglike pedagogiese 
verwaarlosing: ’n gebrek aan besliste bemoeiing, die duidelike daarstel- 
ling van behoorlikheidseise en norme [die voorlewing van ’n duidelike
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lewens- en wêreldbeskouing], en die nodige hulp- en steungewing” (Du 
Plessis 1964:22).

Die aspekte hierbo uiteengesit het die status van die kind in die gesin- 
situasie nie onaangetas gelaat nie. Aan die een kant is hy meer vryheid, 
openheid, spontaneïteit en menswaardigheid toegelaat; aan die ander kant 
is hy dikwels te vroeg aangewys op eie selfstandigheid, eie verantwoorde- 
likheid en nog nie verworwe selfdissipline — dit wil sê aan te vroeë eman- 
sipasie met die waarskynlikheid van verkeerde keuse-uitoefening. Gebrek 
aan veiligheid en geborgenheid, aan intieme binding met sy gesinslede, aan 
navolgenswaardige identiteitsfigure, aan gesonde balans tussen gesag en 
vryheid, aan positiewe steungewing en bekendstelling met die normatie- 
we berokken blywende skade aan sy persoonswording. Hy voel dan onse- 
ker, tree dikwels vekeerd op: ‘‘Hy voel onbewus en onredelik dat hy in 
die steek gelaat is, en rebelleer teen die ouers wat hom gefaal het” (Pistorius 
1976:61). Trouens, die kanse is goed dat hy in sy latere lewe nie ’n selfak- 
tualiserende en aanvaarbare lid van die samelewing sal word nie.

•  Gebrekkige gesinsverhoudinge

Gesinsonvolledigheid as gevolg van huwelikskrisisse (o.m. as gevolg van 
ekonomiese druk, swak huishouding, seksuele onaanpasbaarheid, alkohol- 
en dwelmmiddelmisbruik, geestelike en liggaamlike probleme, ens.) berok- 
ken groot skade aan die kind in sy eerste vormingsjare. Die huwelik word 
toenemend ligtelik as ’n blote en maklik verbreekbare, buigsame kontrak 
tussen twee individue beskou; ook die opvatting van die vrye liefde voer 
hoogty en gaan mank aan die metafisies-religieuse fondament wat die hu- 
welik as ’n heilige sakrament beklemtoon. Disharmoniese huweliksverhou- 
dinge (wat al te dikwels op gesinsverlating en egskeiding uitloop) bied ’n 
beklemmende sosio-pedagogiese gesinsklimaat waardeur die kind onvei- 
lig, ongeborge en angsvol voel. Ook die voorbeeld wat die ouer as identifi- 
kasiefiguur moet voorhou, word vir die kind onnavolgenswaardig.

Die kind uit ’n gebroke huwelik of uit ’n gesin waar daar nie geluk, vre- 
de, rus en eensgesindheid heers nie, se huislike opvoeding sal sonder twy- 
fel geweldig daaronder lei:

Van al die lewensituasies waarin die mens te staan kom, beïnvloed die gesin- 
situasie hom die diepste en blywendste. As hierdie situasie pedagogies gesond 
is, ontwikkel die kind hier ’n wete van rigting wat hom teen latere verdwaling 
sal beskerm. Maar as dit gebrekkig is, berokken dit hom skade wat slegs met 
groot moeite en nooit volkome deur ander opvoedingsinstansies vergoed kan 
word nie.

(Pistorius 1976:53)

Dit hoef nie beredeneer te word dat hierdie neigings in die twintigste-eeuse 
gesinslewe uiters nadelig op die kind en die gesinsopvoeding inwerk nie.
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Die feit kan nie weggeredeneer word nie dat dit in die huis is waar die 
kind die eerste keer leer wat die moeite werd is om te besit en te bewon- 
der, wat belangrik is en wat onbeduidend, wat waardevol is en wat preten- 
sieus, wat ewig en onveranderlik is en wat verbygaande en oppervlakkig 
is. Die kind uit ’n gebroke huwelik of uit ’n gesin waar daar nie geluk, vre- 
de, rus en eensgesindheid heers nie, se huislike opvoeding sal sonder twy- 
fel geweldig daaronder ly; en aangesien hy die uiters noodsaaklike gevoel 
van veiligheid en geborgenheid moet ontbeer, is die kanse goed dat hy in 
sy latere lewe nie ’n goed gebalanseerde en goed aangepaste lid van die 
samelewing sal word nie.

Bogenoemde “gesinsleemtes” met betrekking tot opvoedingsaangeleenthede 
het tot gevolg gehad dat verskillende onderwysmodelle as poging tot regstel- 
ling van die “leemtes” in die twintigste eeu ontwerp is.

6 .4  E nkele d id ak tiese  m odelle  van belang vir  
klein k in d erop voed in g  in die tw in tig ste  eeu

Hoewel nie al die didaktiese modelle wat bespreek sal word met die oog op 
kleinkinderopvoeding ontwerp is nie, is van die didaktiese beginsels wat in 
almal ter sprake is ook (al is dit in aangepaste vorm) vir kleinkinderopvoe- 
ding van groot belang.

6.4 .1  P eter Petersen (1884-1952) en die Jenaplan 
vir toepassing in ’n werk- of gesinskool

Peter Petersen, eertydse professor in die Opvoedkunde aan die Universiteit 
van Jena, het sy opvoedingsinsigte in talryke opvoedkundige en filosofiese 
geskrifte bekend gestel, byvoorbeeld Die Neueuropáische Erziehungsbewegung 
(Die Nuwe Europese Opvoedingsbeweging) in 1926 en Der Jena-Plan einer 
freien allgemeinen Volksschule (Die Jenaplan vir ’n vrye, algemene volkskool) 
in 1929.

Onder invloed van sy eie praktiese ervaring en vele kontakte met talle on- 
derwysvernuwers en hul idees, het Petersen in 1929 ’n onderrigmodel, be- 
kend as die Jenaplan, vir toepassing in skole ontwerp.

Dit was Petersen se wens dat die toepassing van sy plan daartoe sal lei dat 
skole vry en algemeen toeganklike volkskole sou word. Vry in die sin dat hulle 
van die “dwingelandy” van die staat, die kerk en die breëre samelewing be- 
vry sou word en onder beheer van net die onderwysers en ouers van die skool- 
gemeenskap wat sal toesien dat uitsluitlik pedagogiese doelstellings verwe- 
senlik moet word; algemeen toeganklik in die sin dat dit ’n skool vir kinders 
van albei geslagte en alle grade van begaafdheid toeganklik sou wees en dat 
dit alle standerds, van die laagste tot hoogste sou akkomodeer.



Enkele didaktiese modelle 165

Deur die toepassing van sy plan moes die skool verder hervorm word tot 
’n lewensgemeenskap waar kennis ’n beskeie plek naas liggaamsopvoeding, 
kunssinnigheid, handvaardigheid en sintuiglike ontwikkeling, sang en spraak- 
oefeninge, maatskaplike omgangsvorme en sosiale deugde sou inneem. Die 
harmonieuse gedying van die individu tot volle menslikheid was na sy me- 
ning belangriker as die oorbeklemtoning van intellektuele vorming.

Die Jenaplan van Petersen kan dus beskryf word as ’n omvattende ekspe- 
riment om in die lig van nuwere kennis ’n volkskool op te rig wat aan die 
eise van die nuwe gesins- en lewensomstandighede kon voldoen. Hierdie skool 
sou gesinsopvoeding aanvul en stimuleer sodat dit op intieme wyse met die 
kultuurlewe van die gemeenskap kon saamsmelt en meewerk dat die jeug 
in die volkslewe kon ingroei. Slegs in ’n gemeenskap kan vir die gemeen- 
skap opgevoed word. Die Jenaplan het dus besondere klem gelê op die aller- 
nouste kontak en samewerking tussen ouers en onderwysers en die skool was 
altyd vir die ouers oop en toeganklik. Binne die gemeenskapsruimte (in die 
skool) is die menslike verhoudinge op ’n passende wyse geórden en onder- 
hou deur die gesprek, erkenning van die kind se reg om aangehoor te word, 
en om sy mening vryelik te uiter. D'eurdat alle kinders se verjaarsdae gevier 
is en almal met die voorbereiding vir skoolfeeste moes help, is daar van elke 
kind op ’n besondere wyse notisie geneem.

Petersen het weggedoen met die tradisionele klaskamerrangskikking van 
tweesitplek skoolbanke in drie of vier rye gerangskik. Die skoolvertrek moes 
dien as ’n vriendelike, gesellige en aantreklike woonkamer waarin kinders 
hulle sou tuis voel. Kinders kon hulle waardevolle persoonlike besittings hier 
uitstal en die vertrek met blomme en prente verfraai. Die meubels in die ver- 
trek is ook verskeie kere per dag verskuif en die kinders het sogenaamde 
“tafelgroepe” gevorm vir groepsonderwys en tydens etenstye. Die leerlinge 
kon vryelik rondbeweeg en na gelang van omstandighede kon hulle hul werk- 
ruimte verander. Dié stelsel is selde misbruik aangesien nie net die leerkrag 
nie, maar ook die groep self toesig gehou het oor die misbruik van vryhede 
in die klaskamer. ’n Oortreder is onmiddellik tot verantwoording geroep. Die 
groepswet waarvolgens slegs dit plaasvind of gebeur wat almal saam wil doen 
en wat ordelik en fatsoenlike saamleef en saamwerk in die skool waarborg, 
het daartoe bygedra dat behoorlikheidsreëls wel deeglik in ag geneem is. Die 
grense van individuele vryheid is bepaal deur die gelyke regte en pligte van 
alle leerlinge met betrekking tot die gebruik van die beperkte klaskamerruimte 
en die gebruik van die leermiddele en didaktiese apparaat. Almal kon byvoor- 
beeld nie gelyktydig op die skryfbord werk of dieselfde leermiddele/apparaat 
(boeke, mikroskope, ens.) gebruik nie.

Volgens Petersen het die tafelgroepe by die kind ware verantwoordelik- 
heid vir die ander gekweek aangesien die hele groep medeverantwoordelik 
was vir die enkeling. Dit het ook bygedra tot ’n groepsolidariteit. Die tafel- 
groepe het spontaan tot stand gekom deurdat die kinders toegelaat is om (vol- 
gens Petersen in sy werk Eine Grundschule nach den Grundsátzen der Arbeits- 
und Lebensgemeinschaftschule, ’n Laerskool volgens die basiese beginsels van
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die werk- en leefgemeenskapskool, 1925) self hul tafelgenote te kies op grond 
van vriendskappe, persoonlike toegeneentheid, gemeenskaplike belangstel- 
ling of ook omdat hulle deur die groepleier (die onderwyser) saam gegroe- 
peer is.

Die tafelgroepe het ook gevarieer na gelang van die aktiwiteite sodat dié 
leerlinge wat saamgesit het vir byvoorbeeld rekene-onderrig nie dieselfde leer- 
linge was wat saamgewerk het aan karton- en papierwerk of ’n leesles nie. 
Voorts het dié samestelling van die groepe ook gedurende die jaar herhaal- 
delik verander deurdat kinders op grond van hul prestasies soms saam ge- 
groepeer is.

Volgens Petersen in sy Fúhrungslehre des Unterrichts (Onderwysleer, 1936) 
is dit nie vakonderrig wat sentraal staan in die onderwys nie, maar “die drie 
groot werklikhede van waaruit en waarin die mens lewe, naamlik die gods- 
diens, die menselewe en die natuur” (aangehaal in Vreugdenhil 1987:290, vry 
vertaal uit Nederlands). Hierdie drie werklikhede vorm die reële lewensfeer 
waarin die mens in sy totale eksistensie geplaas is. Dit is die lewensaar van 
die menslike bestaan. Uit hierdie drie werklikhede moet die onderwyser “or- 
ganiese eenhede’’ (d.w.s. temas) neem wat onderling sinvol aan mekaar en 
aan die werklikheid verbonde is. Tydens die “bestudering” van sulke temas 
moet die samehang tussen die temas en die ware werklikheid beklemtoon 
en uitgewys word. Kortom, temas wat ’n plek in die skool moet kry, moet 
help om die menigvuldige indrukke en ervarings wat daagliks op die kind in- 
werk, te orden sodat hy kan leer om oor die natuur te heers, in harmonie met 
sy medemens en in afhanklikheid van sy Skepper te leef. Anders gestel: Die 
leerstof (temas) moet sê gekies word dat dit lewensgehele is waardeur die 
kind verbande kan trek tussen God, natuur en die mensewêreld in onderlinge 
samehang.

Die skoolwerksaamhede het volgens die Jenaplan op vier belangrike grond- 
beginsels of leervorme berus, naamlik:

•  Die gesprek: Onder die gesprek word ingesluit gesprekke met besoekers 
en na afloop van uitstappies, tussen onderwys(ers) en kind(ers) en kinders 
onderling asook besprekings, verhale en voordragte. Petersen het die 
gesprek (gewoonlik in ’n kringruimte) as onderrigmiddel voorop geplaas, 
aangesien hy oortuig was daarvan dat kinders hulself mettertyd vry voel 
om daaraan deel te neem en hulself so as totale mens aan ander openbaar. 
Die kinders verwerk wat hulle hoor en dra self tot die gesprek by. Dit 
geskied gewoonlik terwyl hulle in die kringruimte sit, maar dit kan ook 
gepaard gaan met bevvegingsoefeninge en handeling. Sodoende ervaar die 
kind die leersituasie en omgang met ander as aangenaam; hulle word lig- 
gaamlik en geestelik “vryer” en stel hulself oop vir mekaar. Die bevry- 
dende werking van die kringgesprek bevorder veral die ontplooiing van 
die karakter en sosiale gedrag.

•  Spel: Dit sluit in spel met allerhande materiaal soos klei vir eksperimente- 
ring, bewegingspele tot veraanskouliking van byvoorbeeld rekenkundige
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vaardighede en taalverskynsels, sport, ritmiese en gimnastiekoefeninge en 
sangspeletjies.

•  Arbeid: Dit omvat arbeid tydens temalesse en groepwerk, in die werks- 
winkel en skooltuin, en by die rangskikking en opruiming van die 
skoolwoonkamer.

•  Feesvieringe: Dit sluit in skoolfeeste tydens Kersfees en verjaardae (van 
die skool en van die kinders), groot nasionale feeste en enigiets uit die kul- 
tuuromgewing wat belangrik geag word vir ’n feesviering. Hierdie feeste 
versterk die gemeenskapsgevoel en is ’n waardevolle vormingsmiddel vir 
die kultuurbewussyn van die kind.

Petersen het klem gelê op die “juiste houding’’ (of instelling) van die onder- 
wyser: om op ’n eenvoudige, ongekunstelde wyse, sonder pretensie, bloot teen- 
woordig te wees. Die enigste pretensie wat ’n onderwyser mag en moet hê, 
is om deur sy daaglikse handelinge aan die kinders voor te leef dat die mens 
van ander mense afhanklik is. Volgens Petersen is mense op mekaar aange- 
wese, nie om mekaar te dwing of met geweld te oorheers nie, maar om diens- 
baar aan mekaar te wees. Die onderwyser moet die juiste leiding aan die kind 
gee deur ’n persoon te wees wat uit en deur die drie lewenswerklikhede (God, 
natuur en mensewêreld) leef, dink en werk; iemand wat diensbaar is en dit 
voorleef.

Pedagogiese begeleiding van kinders beteken vir Petersen om vertroue in 
hulle te stel en optimisties te wees oor hul moontlikhede. Die onderwyser be- 
hoort onbevange die unieke aard en moontlikhede van kinders te leer ken 
en ruim voorsiening vir wordingsmomente te maak.

Die verdienstelikheid van die Jenaplan lê onder meer in die beklemtoning 
van:

•  die vrye ontplooiing van die kind se aangebore vermoëns deur spel in voort- 
durende wisselwerking met ander kinders;

•  die gestaltegewing van ’n nuwe samelewing wat op diensbaarheid geba- 
seer is en die ontwikkeling van ’n sterk gesins- en volksbewussyn;

•  die samewerking tussen huis en skool en ouerbetrokkenheid by die onder- 
wys van hul kinders; en

•  die ontwikkeling van 'n ondersoekende houding by die kind en die opbouing 
van sy gemoedslewe deur spel, gesprekke, arbeid en feesvierings.

6 .4 .2  John D ew ey (1859-1952) en die w erkskool 
(skool van die lewe)

Dewey, ’n Amerikaanse wysgeer, was een van die leidende figure op die ge- 
bied van die nuwe opvoedkundige denke. Hy het sy opvoedingsfilosofie in 
My pedagogic creed wat in 1897 verskyn het, saamgevat. Ander werke wat 
Dewey se opvoedkundige beskouings verwoord, is The School and Society
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(1899), How we think (1910), Interest and Effort in Education (1913), School 
of tomorrow (1915) en Democracy and Education (1916).

As evolusionis en pragmatis (die pragmatisme is die leer wat ’n ding uit- 
sluitlik volgens sy praktiese waarde beoordeel, wat as enigste norm stel “of 
dit werk) wil hy geen metafisisiese en godsdienstige opvattinge in die wysbe- 
geerte hê nie, maar hy glo alleen aan empiriese, eksperimentele metodes vir 
die oplossing van maatskaplike en opvoedingsvraagstukke. Hy beskou die 
lewe en die opvoeding as ’n immer voortgaande proses ter vervolmaking; die 
mens se ingebore aard, instinkte, neigings en gevoelens moet dus voortdurend 
in die regte rigting gelei en gewysig word.

Hierdie leiding en wysiging (opvoeding en onderwys) is die taak van die 
skool, wat Dewey as die vernaamste redmiddel vir die euwels van die same- 
lewing beskou. Vir hom is die skool nie ’n voorbereiding vir die lewe nie, maar 
die lewe self: “the school must represent life — life as real and vital to the 
child as that which he carries on in the home, in the neighborhood, or on the 
playground’’ (Dewey, 1897:Art. II). Die skool moet dus ’n “werkskool” wees 
en nie ’n “luisterskool” nie. Die vernaamste funksies van die skool is om kin- 
ders te leer om verantwoordelik te wees, om sosiale insig en inisiatief by hul- 
le aan te kweek, en om hulle oefening te verskaf in maatskaplike samewer- 
king. Die opvoeding behels dus nie slegs leer as sodanig nie, maar ook speel, 
konstruksie, die gebruik van gereedskap, aanraking met die natuur, uiting 
van aktiwiteit; en die skool moet ’n plek wees waar kinders aktief werk in 
plaas van passief luister, waar hulle die werklike lewe deur die lewe self leer 
ken, en waar hulle deur middel van vereenvoudigde ervaringe, vrye spel en 
objekte uit die werklike alledaagse lewe kennis maak met maatskaplike in- 
stellings en nywerheidsprosesse wat die werklike dryfvere tot leer verskaf. 
Met ander woorde, die werkskool bevorder onder meer die kind se onbelem- 
merde inisiatief, sy selfstandige ondersoek, sy omgang met ander, sy wils- 
krag, sy heldere oordeelsvermoë en sy fyngevoeligheid.

Hy beweer dat nie die aanbieding en toepassing van leerstof nie, maar die 
instinkmatige, impulsiewe gesindhede en aktiwiteite van die kind die 
grondslag van alle opvoeding vorm. Die aard, belangstelling en ervarings van 
die kind (binne die konteks van die kennis en verwagtinge van die samele- 
wing) is die begin van Dewey se kurrikulum. Om die onderwys en opvoeding 
te laat rekening hou met die natuurlike belangstellings van die kind, is dit 
volgens Dewey nodig om kennis te dra van die kind se aangebore neigings 
(instinkte). Hy het vier groepe kinderlike neigings onderskei, naamlik: die 
maatskaplike instink (wat duidelik blyk uit die kind se omgang met ander, uit 
gesprekke en handelinge); die vorm- of bouinstink (aanvanklik is die kind se 
handelinge gerig op beweging, gebare en spel wat langsamerhande bepaalde 
vorme aanneem), die ondersoekingsdrif of ontdekkingsinstink wat uit die vori- 
ge twee neigings ontwikkel (d.w.s., die kind doen iets en neem belangstel- 
lend waar wat die gevolg van sy handeling is) en die kunsinstink of die nei- 
ging tot kreatiwiteit en selfuitdrukking (d.w.s. die kind wil iets skep of hom- 
self uitdruk deur die gebruik van die woord, deur te skryf of te teken). Ook
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hierdie instink ontwikkel uit die voorafgaande neigings. Uit hierdie opvat- 
tinge van Dewey blyk sy besef vir die waarde van insig in die kinderaard vir 
suksesvolle opvoeding en onderwys, asook sy respek vir die individualiteit 
en die toenemende vryheid van die kind. Daarom moet die kind toegelaat word 
om vrye teuels aan sy verbeelding te gee om sodoende tot kreatiewe uitdruk- 
king te kom.

Dewey het opvoeding beskou as ’n voortdurende rekonstruksie van erva- 
rings daarom benodig die kind, volgens hom, “appropriate stimuli for instincts 
and impulses, which it is desired to employ in the gaining of new experiences” 
(Dewey 1956:18-19).

Die deugde van die skool moet wees: leer deur doen, die gebruik van al 
die kind se sintuie, van sy energie, oorspronklikheid, artistieke uitdrukking 
en inisiatief (i.p.v. gehoorsaamheid, volgsaamheid en passiewe onderwerping). 
Die skool moet dus in die nouste verband staan met die kind se huis en omge- 
wing, dit moet ’n werklike weergawe van tipiese maatskaplike toestande wees, 
’n gemeenskap in die klein, ’n groot gesin wat gerig is op die toekoms en 
die wording van die kind as ’n organiese geheel, dit wil sê in sy totale 
menswees.

Dewey verdeel die laerskooljare in drie tydperke:

•  Die speeltydperk of voor primêre fase van vier tot agt jaar

Die speelperiode word gekenmerk deur regstreekse maatskaplike en per- 
soonlike verhoudinge waarin die speelervarings van die kleintjie op effek- 
tiewe sosiale gedrag gerig behoort te word. Die kind se huislike lewe en 
aktiwiteite vorm die middelpunt van sy vrye en spelende dink en doen; 
daama gaan hy oor tot werksaamhede van meer sosiale aard wat op die 
huishouding bems. In hierdie fase het Dewey getal, musiek, teken, hout- 
werk, koskook, naaldwerk en tuinwerk beklemtoon. Met lees-, skryf- en 
stelselmatige aardrykskunde-onderwys word slegs in die laaste jaar ’n be- 
gin gemaak. Dewey het intellektuele vorming tot die latere skoollewe 
uitgestel.

•  Die tydperk van spontane belangstelling van agt tot twaalf jaar

In hierdie “tegniese” jare word daar van die kind vereis om deur selfakti- 
witeit en selfstandige denke dinge vir homself te ontdek. Die geskiedenis 
as sodanig, met die eie provinsie of land as uitgangspunt, vervang nou die 
vroeëre algemene behandeling van werksaamhede en hulle ontwikkeling, 
en veral die menslike en maatskaplike kant daarvan word beklemtoon. Die- 
selfde beginsel word ook met aardrykskunde en natuurwetenskap gevolg.

•  Die tydperk van reflektiewe (nadenkende) aandag van twaalf jaar en ouer 

Die kind is nou verstandelik ver genoeg gevorder om in sekere studies en
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kunste met tegniese en intellektuele oogmerke te spesialiseer en om self 
vraagstukke op te diep en op te los.

Dit blyk dus dat die handelende kind (die kind wat wil weet en doen en dink) 
in die sentrum van Dewey se opvoedkundige opvattinge gestaan het. Onge- 
lukkig het Dewey weinig píek ingeruim vir die kind as luisterende en antwoor- 
dende (verantwoordelike) wese.

Dewey se besondere bydrae tot die teorie en praktyk van kleinkinderop- 
voeding was soos volg:

•  Sy nuwe metodes verskaf waardevolle geleenthede vir die ontwikkeling 
van die individualiteit van die kind. Die sterk beklemtoonde selfwerksaam- 
heidsbeginsel is opvoedkundig uiters gewens.

•  Dewey eis ten regte dat die onderwys van die kind se belangstelling moet 
uitgaan. Hy verwerp die intellektualisme en oordrewe geheuewerk van die 
gewone skool en stel in die plek daarvan samewerking tussen leerlinge en 
die veelsydige ontwikkeling van die kind.

•  Hy verwag dat die kind deur middel van die lewe self in die wêreld van 
volwassenheid ingelei moet word, en hy toon ook hierin dat sy idees siel- 
kundig gefundeer is.

•  Dewey se gedagtes het gelei tot ’n reorganisasie van die onderwys en ’n 
uitbreiding van onderwysfasiliteite na alle kinders, afgesien van hul lig- 
gaamlike en geestelike vermoëns.

•  Dewey het rigting gegee aan die implementering van 'n samehangende kur- 
rikulum, werk- en selfgerigte aktiwiteite in die onderwys, aan die beklem- 
toning van wetenskaplikheid in die opvoedingsdenke en -praktyk, en aan 
’n veranderde opvatting van die kind. Op sy beurt het hierdie veranderinge 
gelei tot die voorsiening, reorganisasie en uitbreiding van onderwysgerie- 
we vir die voorskoolse kind.

•  Dewey het grootliks daartoe bygedra dat die kind vandag beskou word as 
iemand wat slegs in interrelasie met ander werklik mens kan word.

6 .4 .3  Maria M ontessori (1 8 7 0 -  1952) en die  Casa 
dei B am bini (kleuterhuis)

•  Inleidend

Maria Montessori was in alle opsigte ’n merkwaardige mens. Sy was intel- 
lektueel buitengewoon talentvol, met dryfkrag besiel en geseënd met die ver- 
moë om ’n situasie haarfyn en korrek op te som. Daarby het sy geen oomblik 
gehuiwer om volgens haar eerlike oortuigings te handel nie. Soos later sal 
blyk, het bogenoemde eienskappe daartoe bygedra dat Montessori dikwels 
selfstandigde, soms selfs radikale — dog altyd verantwoordelike en weldeur-
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dagte — beslissings kon neem wat ook haar persoonlike lewe diepgaande beïn- 
vloed het.

Nadat Montessori in 1896 as geneesheer aan die Universiteit van Rome 
gepromoveer het, het sy assistente by ’n kliniek vir agterlike en swaksinnige 
kinders geword. Haar werksaamhede hier het daartoe gelei dat sy ’n inten- 
siewe studie van vakliteratuur oor die onderwys van die misdeelde kind be- 
gin maak het. Sodoende het sy in aanraking met die werke van twee Franse 
outeurs, Itard (1775-1838), en Séguin (1812-1880) gekom, wat ’n groot in- 
vloed op haar lewe uitgeoefen het. Itard het geskryf oor die onderrig van 
doofstom kinders; hy het veral daarop gewys hoe belangrik dit is dat die on- 
derwyser sy leerlinge deur noukeurige waarneming moet leer ken om sodoen- 
de die regte opvoedingshulp te kan verskaf. Séguin, ’n geneesheer, het op 
Itard se idees voortgebou; bowendien het hy allerlei leermiddels ontwerp wat 
by die onderrig van gestremde kinders gebruik kon word.

Deur die invloed van Montessori is daar in 1898 met ’n skool vir swaksin- 
nige kinders in Rome begin. Dit was ’n belangrike gebeurtenis in haar lewe. 
Twee jaar lank het sy as hoof van die skool nie alleen onderwyseresse vir 
hierdie spesiale leerlinge opgelei nie, maar het sy self ook aan die kinders 
onderwys gegee. Dit het haar in staat gestel om die teorie van Itard en die 
leermiddels van Séguin aan die praktyk te toets en om terselfdertyd haar eie 
leermiddels vir die aanleer van lees en skryf uit te dink en te beproef.

Ten spyte van die feit dat Darwin se evolusieteorie — wat op daardie sta- 
dium baie gewild in die Westerse wêreld was — onder andere van die veron- 
derstelling uitgaan dat elke mens se intelligensie ’n vasstaande en onveran- 
derlike gegewene is (dit is natuurlik vandag nog die basiese veronderstelling 
wat baie voorstanders van die intelligensiemetingsbeweging nie kan of wil 
laat vaar nie), het Maria Montessori haar nóg deur hierdie gewilde leerstel- 
ling nóg deur die invloedryke aanhangers en verkondigers daarvan laat afskrik.

Soos Itard en Séguin was sy van mening dat verstandelike vertraagdheid 
’n gebrek was wat met die regte opvoedingshulp reggestel kon word. Dat haar 
oordeel suiwer was, word bewys deur die sukses wat sy met haar onderrig 
behaal het: haar agterlike leerlinge kon uiteindelik net so goed lees en skryf 
as gewone, normale kinders!

Terwyl almal in ekstase oor haar eie sowel as haar skool se prestasies was, 
skryf sy — die onvermoeide soeker na en voorstander van die kind se geluk 
en vordering — die volgende:

While everyone was admiring the progress of my idiots, I was searching for 
the reasons which could keep the happy, healthy children of the common schools 
on so low a plane that they could be equalled . . . by my unfortunate pupils.

(Cole 1950:564)

Haar gevolgtrekking was dat die kinders in gewone skole eintlik in hul groot- 
wording gestrem, eerder as gehelp word. Hierdie leemte wou sy graag regstel 
en daarom bedank sy haar werk in 1900 om universiteitskursusse in sielkun-
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de en antropologie te volg. (Opvoedkunde is destyds natuurlik nog nie as ’n 
selfstandige studierigting aan universiteite aangebied nie, maar as ’n onderaf- 
deling van een of meer van die volgende vakrigtings: sielkunde, etiek, antro- 
pologie en wysbegeerte.) Sy was op soek na ’n wetenskaplike basis vir ’n op- 
voedingstelsel wat sy wou ontwerp.

•  M ens- en  k in d b ee ld

Montessori se besluit om juis sielkunde en antropologie te gaan bestudeer, 
is insiggewend. Dit dui sekerlik daarop dat sy meer wou weet aangaande die 
wese van die mens (kind) wat opgevoed en onderrig moet word. Weer eens 
was Montessori se oordeel korrek: voordat ’n gefundeerde opvoedingstelsel 
ontwerp kan word, is dit werklik nodig om presies te weet wat die kenmer- 
kende eienskappe van sowel die kind as die volwassene is, en wel omdat daar 
in die opvoeding steeds met hierdie eienskappe rekening gehou moet word. 
Dus: om die opvoedingstelsel wat Montessori uiteindelik ontwerp het behoorlik 
te kan verstaan, is dit noodsaaklik om te weet tot watter sieninge sy uitein- 
delik oor die mens (d.w.s. die kindmens en die volwasse mens) gekom het.

Sonder om die korrektheid en geldigheid van haar beskouinge in besonder- 
hede te bespreek en onnodig daaroor uit te wy, is dit miskien die beste om 
Montessori self aan die woord te stel. Oor die mens as volwassene het sy haar- 
self soos volg uitgelaat:

Man is that superior being who is endowed with intelligence and is destined 
to do a great task on earth. He must transform it, conquer it, utilize it, and 
construct a new world of marvels that surpasses and overrules the wonders of 
nature. It is man who creates civilization. This work is unlimited, and it is the 
aim of his physical limbs. From his first appearance on earth, man has been 
a worker. (Montessori 1974:97-98)

Oor die mens as kind, as opvoedeling, het Montessori die volgende gesê:

. . . the child should begin by absorbing the environment and accomplish his 
development by means of work, of gradual experiences in his surroundings. He 
nourishes and develops his human qualities first by this unconscious absorption 
and then by his activities directed to outward things. He constructs himself; 
he forms his characteristics by nourishing his spirit. (Ibid.)

’n Ander interessante siening van haar hoort eintlik by hierdie tipering:

Now, child life is not an abstraction, it is the life of individual children. There 
exists only one real biological manifestation: the living individual\ and toward 
single individuals, one by one observed, education must direct itself.

(Montessori 1967:104)
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Dan gaan Montessori voort deur daarop te wys dat die geestesgebrek wat 
selfs by normale kinders (en in gewone skole) waarneembaar is en hul groot- 
wording belemmer, veroorsaak word deur “verstandelike ondervoeding’’ 
(“mental malnutrition”) en die afwesigheid van spontane, intelligente besig- 
wees en aktiwiteit.

Montessori was vas oortuig dat die kind ’n eie lewe, anders as dié van vol- 
wassenes, het en dat dit as sodanig gerespekteer moet word. Sy het geglo 
dat ’n groot deel van die verantwoordelikheid vir die remming van die opvoe- 
ding van die klein kind toegeskryf kan word aan volwassenes wat hul idees, 
wense en drome op kinders afdwing en derhalwe daarin faal om ’n skeidslyn 
tussen die kinderlewe en hul eie lewe te trek. Op dié wyse word die kind se 
unieke persoonlikheidsontplooiing gerem.

Die afleiding kan dus nou reeds gemaak word dat die kind in Montessori 
se opvoedingstelsel as kind gerespekteer sou word, voor verstandelike uitda- 
gings geplaas sou word en dat plek vir skeppende aktiwiteite ingeruim sou 
word.

•  Die “ Casa dei Bam bini”

In 1906 het Montessori die aanbod gekry om in ’n arbeidsbuurt van Rome 
’n skool volgens haar opvattinge in te rig, waar normale kinders van 3 tot 7 
jaar ’n hele dag moes verwyl. Terwyl so ’n inrigting vandag ’n bewaarskool 
of kleuterskool genoem sal word, het sy die benaming kleuterhuis (Casa dei Bam- 
bini) verkies. In ’n inwydingstoespraak tydens die opening van so ’n klein- 
kinderskool het sy die kleuterhuis beskryf as “not simply a place where the 
children are kept, not just an asylum, but a true school for their education, 
and its methods are inspired by the rational principles of scientific pedagogy. 
The physical development of the children is followed, each child being stu- 
died from the anthropological standpoint” (Inaugural Address aangehaal in 
Montessori 1912).

Die kleuterhuis was (afgesien van miskien die naam) nie ’n heeltemal nuwe 
instelling nie. Ons weet byvoorbeeld dat die idee van meer formele onderrig 
aan die voorskoolse kind reeds by Plato en Aristoteles aanwesig was. 
Comenius was egter die eerste geleerde wat in die 17de eeu in sy Die skool 
van die kleinkinderjare klinkklare leiding en ’n duidelike beskrywing van die 
onderrig van die kleuter tot en met sy sesde lewensjaar gegee het. Robert 
Owen het insgelyks baanbrekerswerk verrig toe hy in 1816 die stigting van 
die eerste bewaar- en kleinkinderskool in Engeland geïnisieer het. Frobel ver- 
dien egter die eer vir die daarstelling van ’n hegte sielkundig-wysgerige 
grondslag met betrekking tot kleinkinderonderwys.

Van al bogenoemde persone (asook van andere) het Montessori ongetwy- 
feld veel geleer, maar sy het ook in baie opsigte van hulle verskil. Trouens, 
’n bestudering van die beginsels waarop haar stelsel van kleinkinderonder- 
wys gebaseer was, asook die toepassing van haar idees in die praktyk, dui
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onteensegtlik op ’n nuwe en vir daardie tyd ’n baie individuele en oorspronk- 
like benadering.

•  Beginsels waarop M ontessori haar stelsel van kleinkinder- 
onderwys en -opvoeding gebaseer het

Uitgaande van haar menssiening, het Montessori haar onderwys- en opvoe- 
dingstelsel op drie hoofbeginsels gegrondves:

(1) Eerstens het sy geglo dat elke kind oor die vermoë tot selfopvoeding beskik 
en dat dit daarom sy plig is om op grond van hierdie vermoë self sy potensia- 
liteite ten volle te verwesenlik. Die opvoedingsmilieu behoort sodanig voor- 
berei te wees dat die kind homself deur deelname opvoed. Aangesien die kind 
volgens Montessori “an absorbent mind’’ (’n absorberende verstand) het waar- 
deur hy kennis direk in sy psigiese lewe deur middel van sy sintuie absorbeer 
(onbewustelik tot op driejarige ouderdom en daarna bewustelik) is dit nood- 
saaklik dat die opvoedingsruimte waarin die kind leef en werk hierdie “absor- 
beringsgebeure’’ op ’n sistematiese wyse (d.m.v. didaktiese materiaal) sal sti- 
muleer. Hierdie materiaal is só ontwerp dat die kind homself algaande verbe- 
ter en dus op so ’n wyse self opvoed.

Selfopvoeding en die absorberingsgebeure hou egter verband met die ver- 
skillende gevoelige penodes (vandag bekend as ontwikkelingsfases of wordings- 
gestaltes) wat Montessori in die kinderlewe onderskei. Volgens Montessori 
verwys ’n sensitiewe periode na “a special sensibility which a creature ac- 
quires in its infantile state, while it is still in a process of evolution. It is a 
transient disposition and limited to the acquisition of a particular trait. Once 
this trait or characteristic has been acquired, the special sensibility disappears 
. . . this [childhood] passes from conquest to conquest in a constant rhythm 
that constitutes its joy and happiness” (Montessori 1966:49).

Tydens hierdie periodes is sekere aangebore kragte en vermoëns gereed 
om tot ontplooiing te kom (d.w.s. wanneer die kind meer ontvanklik vir seke- 
re gedragspatrone is). Elke periode verteenwoordig ook die gunstigste tydstip 
vir die aanleer van sekere kennis of die inoefening van sekere vaardighede. 
Wanneer die kind gereed is om iets te leer, wanneer hy ’n spontane begeerte 
(gevoelige periode) openbaar om ’n bepaalde kennisgebied te verower, moet 
geskikte leermiddels (gegradeerde opvoedingsapparate) aan hom voorsien 
word, sodat hy ooreenkomstig sy besondere verwagting kan besig wees son- 
der enige inmenging of direkte leiding van ’n volwassene. Dit lê dus die ver- 
pligting op die opvoeder om elke kind noukeurig te bestudeer, om op die reg- 
te tydstip die regte materiaal te kan verskaf wat nodig is vir die ontplooiing 
van sy besondere kragte en vermoëns. Montessori het dan ook getrag om 
in die Casa dei Bambini ’n omgewing te skep waar geskikte materiaal steeds 
voor hande is as so ’n gevoelige periode sigself manifesteer. Omdat daar nooit 
vooruit gesê kan word wanneer ’n gevoelige periode vir die inoefening van
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een of ander funksie by ’n bepaalde individu sal intree nie, moet die kind heel- 
temal vry wees in sy keuse van leermateriaal:

She therefore encouraged pupils to work at their own rate, to concentrate upon 
what interested them, and to use school materials in whatever way would serve 
to develop their latent abilities and to solve their current problems.

(Cole 1950:566)

Soos uit die voorafgaande bespreking blyk, was Montessori se opvatting dat 
opvoeding en onderwys altyd individueel van aard is, en met vryheid gepaard 
moet gaan, onafskeidelik gekoppel aan haar beginsel van selfopvoeding.

Geen kind kan tot volle wasdom gedy {homself opvoed) en dus sy plig tot 
selfverwesenliking nakom indien die skoolwerk vir hom geen uitdaging in- 
hou (of vir hom te moeilik) is nie. Inteendeel, skoolwerk wat nie met die ver- 
moë van die kind rekening hou nie, kan onberekenbare skade tot gevolg hê. 
(Alhoewel die beginsel dat skoolwerk met die vermoëns van die kind moet 
rekening hou, reeds in die tyd van Montessori geen nuwe beginsel was nie, 
het geen onderwyser dit voorheen so nadruklik beklemtoon nie).

(2) ’n Tweede beginsel, eintlik ’n uitbreiding van die eerste, was Montessori 
se klem op vryheid as noodsaaklike voorwaarde vir (self-) onderrig. Sy ver- 
kondig vryheid vir sowel die direktrise (onderwyseres) as die leerling. Sy Jbe- 
vestig dat:

(a) ’n direktrise net deur vryheid —

(i) die leerlinge wetenskaplik kan waarneem;
(ii) 'n kind kan help (deur byvoorbeeld die regte didaktiese materiaal te 

voorsien) om te bereik wat hy aangepak het; en
(iii) die begrippe van goed en kwaad kan voorhou.

(b) ’n kind net deur vryheid —

(i) sy eie aktiwiteite kan kies;
(ii) in die klaskamer kan rondbeweeg; en
(iii) sy sosiale verhoudinge kan uitwerk.

(’n Kind hou gewoonlik nie van die inmenging van ’n volwassene in hier- 
die verband nie).

Montessori het dit beklemtoon dat, indien die opvoedingsgebeure doeltref- 
fend wil wees ten opsigte van die volle ontplooiing van die kinderaard, dit 
van die grootste belang is dat die beginsel van vryheid in die opvoedingsitua- 
sie teenwoordig is. “Opvoeding in vryheid tot vryheid” was ’n bekende 
slagspreuk van die Montessoriskool. Montessori het egter terselfdertyd ge-
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waarsku dat “(t)he liberty of the child . . . should have as its limit the collec- 
tive interest; as its form, what we universally consider good breeding. We 
must therefore check in the child whatever offends or annoys others, or what- 
ever tends towards rough or ill-bred acts. But all the rest, every manifesta- 
tion having a useful scope, whatever it be, and under whatever form it ex- 
presses itself, must not only be permitted, but must be observed by the teacher” 
(Montessori 1967:87 en 93).

Klaskamerdissipline is ook noodsaaklik in die opvoeding van die kind. Die 
eksterne orde van die skoolomgewing sal geleidelik deur die kind verinnerlik 
word, so beweer Montessori. Sodra dié fase bereik is, word voorsien dat die 
kind se gedrag te alle tye ordelik sal wees. Dit was inderdaad ’n bydrae tot 
beskaafde gemeenskapsgedrag waarop Montessori besonder trots was. Sy 
het die normale skoolstelsel in dié opsig openlik gekritiseer toe sy daarop ge- 
wys het dat sosiale verkeer in hierdie skole slegs tydens pouses moontlik was, 
terwyl haar skole binne en buite die klaskamer op ’n gemeenskapsbasis ge- 
funksioneer het.

Om die element van die gemeenskapslewe en van die werklikheid te ver- 
sterk, het Montessori aanbeveel dat ’n tuin of, soos sy dit dikwels genoem 
het, ’n opelugruimte, by die klaskamer gevoeg word. Hoewel die idee nie nuut 
was nie, was daar egter ’n uniekheid in die aanwending daarvan. Die rasio- 
naaí vir hierdie verband tussen klaskamer en tuin was dat die kinders in staat 
gestel moes word om gedurende die skooldag vry te voel om te kom en gaan 
soos hulle wil.

(3) Verskerping, oefeningen verfyning van die sintuie kan as die derde grond- 
beginsel van Montessori se stelsel van kleinkinderonderwys beskou word. 
Montessori was van mening dat sintuiglike onderskeidingsvermoë nie slegs 
aan die algemeen-intellektuele vorming van die kind ten grondslag lê nie, maar 
dat dit ook ’n noodsaaklike voorvereiste vir die uiteindelike bemeestering van 
lees, skryf en reken is. Daarom het sy ses-en-twintig verskillende leermid- 
dels (of gegradeerde opvoedingsapparate) ontwerp wat daarop bereken was 
om al die sintuie van die kind (te wete die tas-, smaak-, reuk-, hoor- en gesig- 
sintuig) in gelyke mate te oefen. Een sintuig is nooit ten koste van ’n ander 
een afgeskeep of oorontwikkel nie.

•  Toepassing van die M ontessori-stelsel in die praktyk

Montessori het haar stelsel ontwerp met die oog op die liggaamlike, sedelike 
en verstandelike grootwording van die kind en natuurlik met inagneming van 
die voorafgaande drie beginsels. Om haar doelstelling (liggaamlike, sedelike 
en verstandelike grootwording) te bereik, het sy drie verskillende reekse oe- 
feninge bedink:

(1) oefeninge vir die ontwikkeling van die spierstelsels;
(2) oefeninge vir die ontwikkeling van die sintuie; en
(3) oefeninge vir die ontwikkeling van taalkennis.
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Wanneer die kinders op driejarige ouderdom tot die “kleuterhuis” toegelaat 
is, is aanvanklik baie aandag aan liggaamlike selfstandigwording’ (spierstelsels) 
gegee. Die kleingoed moes byvoorbeeld vee, poleer, ander huishoudelike ta- 
kies verrig, asook aan- en uittrek.

Soos reeds vermeld het Montessori vir die oefening van sintuiglike onder- 
skeidingsvermoë verskillende leermiddels of opvoedingsapparate ontwerp wat 
die een na die ander aangewend is en wat die kleinspan gehelp het om tussen 
kleure, grootte, geluide, smake, ens. te onderskei. Uitgaande van die drie 
beginsels waarop haar stelsel gebaseer was, kon elke leerling self uit die 
beskikbare leermateriaal in die klaskamer dié kies waarmee hy op ’n bepaal- 
de stadium wou en kon werk en hy kon homself op enige geskikte plek daar- 
mee besig hou. Hoewel daar geen groeponderrig was nie, het die kinders soms 
aan groepspele deelgeneem en ook spontaan saamgewerk. ’n Leidster (of 
direktrise) was altyd teenwoordig. Haar funksie was om toesig te hou, waar 
te neem en te help waar nodig. Elke kind wat hulp nodig gehad het, is by- 
gestaan en op ’n beter altematief gewys wanneer hy probleme ondervind het. 
Mislukking is bloot beskou as ’n teken dat ’n kind nog nie vir die besigwees 
met ’n bepaalde leermiddel gereed is nie en derhalwe het die leidster iets an- 
ders voorgestel wat hy wel kon doen. Alhoewel die kind op grond van die 
vryheidsbeginsel kon kies waarmee hy besig wou wees, is die beginsel dat 
selfopvoeding slegs kon slaag indien sy bedrywigheid (“skoolwerk”) in oor- 
eenstemming met sy vermoëns (gevoelige periode) op ’n bepaalde tydstip is, 
nooit uit die oog verloor en ter wille van die kind se keusevryheid opgeoffer 
nie. Hieroor maak Frost die volgende baie insiggewende bewering:

Montessori’s materials were designed so that when used in the proper sequence 
they gradually lead children, over a period of several years, into an understand- 
ing of abstract ideas with a minimum of adult explanation and interference. After 
the teacher had introduced them to the child one by one, she can retire into 
the background while he teaches himself. (Frost 1968:73)

Die derde reeks oefeninge, wat die verwerwing van taalkennis beoog het, is 
nooit van die kind se ander bedrywighede geskei nie. Wanneer hy byvoor- 
beeld met leermateriaal vir die oefening van die sintuie besig was, het die 
leidster eenvoudig gesê: “Dit is rooi”, of “dit is ’n sirkel” , sodat die kind naas 
die begrippe ook die juiste woorde kon leer ken.

Hoewel dit aanvanklik nie Montessori se idee was om lees, skryf en reken 
aan kleintjies te onderrig nie, het sy haar siening mettertyd gewysig. Dit was 
omdat sy gevind het dat baie kinders spontaan probeer het om hierdie vaar- 
dighede vir hulself aan te leer. Derhalwe het sy verdere oefeninge gekon- 
strueer wat ’n geleidelike oorgang van suiwer sintuiglike onderrig na “skool- 
vakke” moontlik gemaak het. Kinders het die skryfkuns aangeleer deur eers 
die letters te betas en na te trek. So het hulle feitlik ongemerk die letters leer 
ken en skielik besef dat hulle kan skryf. Daama het lees gevolg wanneer hul- 
le eers enkele klankbeelde gekombineer en uiteindelik woorde gevorm het.
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Die telkuns is bemeester deur middel van herhaaldelike hantering van genom- 
merde stokkies van verskillende lengtes en kleure. Op vyf- en ses-jarige leef- 
tyd kon die kinders dan skryf, lees en reken.

Die sukses wat Montessori met haar kleuters behaal het, was so oorweldi- 
gend dat sy in 1911 begin het met die onderrig van ouer normale kinders. 
Vir hierdie laerskoolkinders het sy nuwe apparaat ontwerp wat hulle in staat 
gestel het om self rekene, meetkunde, grammatika en ook ander vakke aan 
te leer.

•  Funksie van die onderw yser

Die toepassing van Montessori se beginsel van kindgesentreerde opvoeding 
het ’n groot verantwoordelikheid op die skouers van die onderwyser geplaas. 
Vir Montessori moet die onderwyser wees “as one inspired by a deep worship 
of life, and must, through his reverence, respect while he observes with human 
interest, the development of the child life” (Montessori 1969:68).

Die onderwyser, as oënskynlike passiewe waarnemer van die kind se ge- 
drag en psigiese uitinge en die pedagogiese situasie, was inderwaarheid die 
“gretige wetenskaplike” rigtinggewer (“directress”) aan die spontane akti- 
witeite van die kind met die oog op die natuurlike ontplooiing van al sy di- 
mensies: “It is necessary for the teacher to guide the child without letting 
him feel her presence too much, so that she may be always ready to supply 
the desired help, but may never be the obstacle between the child and his 
experience” (Montessori 1965:131).

•  M ontessori se klaskam er

Montessori was daarvan oortuig dat ’n kind op sy beste in ’n voorbereide om- 
gewing leer. Hierdie voorbereide omgewing kan enige ruimte beslaan — klas- 
kamer, kamer in die huis, “nursery” (kinderkamer) of speelgrond. Die doel 
van so ’n voorbereide omgewing is om die kind onafhanklik van die volwas- 
sene te maak. Dis ’n plek waar die kind dinge vir homself kan doen, met an- 
der woorde waar hy homself kan opvoed.

Montessori was die voorloper van die “open classroom”-beweging. Dié skool 
en klaskameropset het radikaal van die tradisionele bedeling van destyds ver- 
skil, sodat gesonde, vrye beweging van die kinders moontlik was. Die ameu- 
blement (stoeltjies en tafeltjies) was lig en verskuifbaar en kon na willekeur 
rondbeweeg word. Elke kind is gereeld geweeg, gemeet en medies onder- 
soek en die gegewens op ’n grafiek aangeteken.

Die orde van die klaskamer is deur Montessori beskou as noodsaaklik, om- 
dat dit op sigself ’n eksternalisering is, van orde wat, wanneer dit eers ’n on- 
afskeidbare deel van die kind se omgewing geword het, hom sal help om dis- 
sipline te internaliseer. Sy het gehoop dat sy ’n kind-omgewingsverhouding 
kon skep wat gegrond is op vertroue en die vermoë om in interaksie te tree.
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•  Die sosialisering van die kind

Montessori het kompetisie wat kunsmatig deur byvoorbeeld beloning en straf 
daargestel word, verwerp. Sy het met hierdie benadering van haar probeer 
om die gewone sosiale probleme wat onder kinders ontstaan as gevolg van 
hulle kompetisiegees, tot die minimum te beperk. Sy was daarvan oortuig 
dat dit ’n bydrae lewer tot ’n gesonde sosialisering van die kind. Sy het die 
gewone skole waar kinders net gedurende pouses of uitstappies ’n sosiale le- 
we opbou, gekritiseer, terwyl in haar skole, soos sy dit stel, “ours (the children) 
live always in an active community” .

•  Sam evattende opm erkings

Montessori se stelsel vir kleinkinderonderwys was ongetwyfeld nie sonder ge- 
breke en tekortkominge nie. Maria Montessori het ’n beskouing van onder- 
wys en onderrig gehad wat heeltemal te beperk was. Sy het die kinders byna 
uitsluitlik beperk tot die ontwikkeling van die sintuie en die intellek. Die 
swakste punte in haar voorgestelde opvoeding is:

(1) dat dit te intellektueel georiënteer is;
(2) dat die kind se verbeelding nie genoegsaam gestimuleer word nie; en
(3) dat daar nie voorsiening gemaak word vir vrye, ongestruktureerde spel nie.

Die gevaar van haar stelsel is dan ook daarin geleë dat baie onkritiese ouers 
en onderwyseresse só beïndruk word deur hierdie feit dat hulle haar idees 
klakkeloos wil navolg net om dieselfde resultate te lewer. Hieroor het Frost 
die volgende gesé: “Of additional concern is the apparent tendency of ‘pushy’ 
parents to impose learning on children” (Frost 1968:70).

Ten spyte van bogenoemde gebreke, sal dit ’n groot fout wees om Montes- 
sori se stelsel sonder meer in sy geheel te veroordeel en te verwerp. Sy het 
immers ’n baie betekenisvolle, waardevolle en selfs invloedryke bydrae tot 
kleinkinderonderwys gelewer. Van ontsaglike waarde is haar beklemtoning 
van die feit dat die kind wil leer, kán leer en moet leer deur self iets te doen; 
’n probleem wat hy as uitdaging beleef self aan te pak en op te los, al moet 
die volwassene soms ’n mate van hulp verleen. Daarom het sy dit so sterk 
beklemtoon dat die geleentheid vir elke individuele kind geskep behoort te 
word om ooreenkomstig sy begeertes en vermoëns op ’n bepaalde leeftydsfa- 
se (gevoelige periode) besig te wees om ’n uitdaging — of dit nou ’n blote 
liggaamlike aktiwiteit of meer formele (intellektuele) leerstof is — die hoof 
te bied. Sy het dus gesorg dat die kinders in ’n arbeidsbuurt van Rome ’n 
veilige ruimte gebied word waar hulle ongestoord met skeppende bedrywig- 
hede — al was dit streng gekontroleerde bedrywighede — kon besig wees.
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6 .4 .4  Ovide D ecroly (1871-1932) en die 
leer-de ur-di e-le we-m odel

Die Decroly-model wat deur die Vlaamse medikus (neuroloog) en pedagoog, 
professor Ovide Decroly, ontwerp is, is ’n ander voorbeeld van die leer-deur- 
die-lewe-uitgangspunt. Die beginsel waarop hierdie model berus, is dié van 
die lewe in ’n natuurlike, huislike lewensmilieu met geskikte uitdagings om 
die kind te laat gedy deur selfstandige aktiwiteit, ondersoek en eksperimen- 
teerwerk. Decroly het hierdie model in 1901 in ’n skool vir sub-normale kin- 
ders aangewend, maar Ín 1907 ook op normale kinders in die pasgestigte pri- 
vaatskool, École l ’Ermitage, toegepas. Hierdie skool is in 1926 na Ukkel oor- 
geplaas waar dit vandag nog Decroly se teorie in die praktyk toepas.

Decroly se uitgangspunt is eweneens die belangstelling van die kind, die 
totaliteitsbegrip van opvoeding en die werklike lewe. Derhalwe is die leer- 
gang baie plooibaar. Die eerste ure van die dag word gewoonlik gewy aan 
die tegniese aspekte van taalonderwys en rekenkunde, en daarna volg ver- 
skiliende werksaamhede van waarneming, vergelyking en assosiasie, kuns, 
handwerk, musiek, ens. In die namiddag word die tyd gewoonlik gewy aan 
individuele werk, handearbeid en vreemde tale.

Die model is gegrond op twee belangrike onderwysbeginsels:

•  Globalisme of die Gestalt- of geheelbeginsel:

Proefnemings, ondersoeke en waarneming het Decroly oortuig dat ’n kind 
’n ding as ’n geheel (globaal) in plaas van stuksgewyse raaksien, dat die 
totale indruk van primêre en die waarneming van afsonderlike dele van 
sekondêre belang is. Dit het hom sy ideo-visuele lees- en skryfmetode (die 
globale metode) laat ontwerp, waarvolgens die betekenis (ideo-) en die beeld 
(visuele-) van die geheel saam opgeneem word.

•  Die sogenaamde “centres d ’intérêt” of belangstellingsfere:

Die belangstellingsfere (middelpunte van belangstelling) hang ten nouste 
saam met die omgewing waarin die kind leef en werk, asook met sy le- 
wensgewoontes en sy wordingsfases. Dit berus op die volgende kinderlike 
strewinge (instinkte en neigings): die instink van selfbehoud, die drang na 
voedsel en besittings, die neiging tot selfverdediging, tot saamspeel en 
saamwerk, en tot nabootsing.

Die leergang (leerstof) wat bestaan uit heel dinge uit die werklike lewe moet 
om die volgende vier dimensies van die kinderlewe gegroepeer word: voed- 
sel, kleding, beskerming en aktiwiteit. Hierdie vier middelpunte van be- 
langstelling word nie deur middel van vakke aangeleer nie, maar deur die 
volgende vier soorte aktiwiteite waarin die selfaktiwiteit van die kind voorop 
gestel word:
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(1) Aanskouing of ervaring van dinge, dit wil sê waarneming deur werklike 
dinge uit die kinderlewe en -omgewing te bekyk, te beluister, te onder- 
soek, te betas en te orden. Dit impliseer herkenning van vorm, byvoor- 
beeld om iets te weeg, te bevoel, te bereken en ander kwalitatiewe ken- 
merke vas te stel. Dit is ’n logiese voorbereiding tot rekene-onderwys.

(2) Die toepassing en verwerking van hierdie ervarings deur assosiasie met dit 
wat elders en/of vroeër waargeneem is. Dit bied byvoorbeeld geleentheid 
tot verkenning in tyd (die geskiedenis) en in ruimte (die aardrykskunde). 
Hierdeur word ’n beroep gemaak op die aangebore nuuskierigheid en ver- 
beeldingskrag van die kind.

(3) Die uitdrukking van hierdie ervarings in taal, skryfwerk, tekenwerk, voor- 
drag, spel, ensovoorts. Hierdeur leer die kind vrye uitdrukking gee aan 
sy emosies en rasionele ervarings deur middel van kreatiewe besig-wees.

Hierdie aktiwiteite word behandel met die oog op die kind se verhouding tot 
sy eie liggaam, tot diere, plante, minerale, die samelewing en die heelal. Die 
hele skool bestudeer een onderwerp gedurende die hele jaar, waardeur ’n sterk 
gevoel van samewerking en eenheid onder die onderwysers en die leerlinge 
bevorder word, Die bevindinge wat die kinders deur hul eie waarneming en 
ondersoek opdoen, teken hulle self aan in sogenoemde “boeke van waarne- 
ming’’ of “boeke van die lewe” . Geheuewerk en boekgeleerdheid word heel- 
temal uitgeskakel, aangesien die kinders in werklike aanraking gebring word 
met alles wat hulle leer. Hulle kry die geleentheid om self waar te neem, te 
doen, te ondersoek, te ontdek, en te dink. Dit is slegs in die hoër standerds 
dat die leerstof as gehele deur afsonderlike vakke vervang word.

Die onderrigprogram is gebaseer op vyf belangrike pedagogiese beginsels, 
naamlik:

(1) Die leerstof hou verband met die spesifieke natuurlike lewenstrewinge 
van die kind. Dit het tot gevolg dat die kind se spontane en natuurlike 
belangstelling geprikkel en selfaktiwiteit in die hand gewerk word.

(2) Die onderrigsituasie bied die kind voldoende geleentheid tot selfstandige 
kennisverwerwing, sodat sy neiging tot selfwerksaamheid daardeur gesti- 
muleer word.

(3) Die natuurlike speellus van die kind dien as basis vir sy verstandelike, 
emosionele en sedelike vorming. Derhalwe word die kind se spontane ak- 
tiwiteitsdrang (deur spel) in werking gestel vir die aankweek van geson- 
de sosiale en lewensgewoontes, sowel as vir die aanleer van waardevolle 
kennis.

(4) Die leerstof bied die kind situasies en aktiwiteite waardeur hy selfstan- 
dig en konstruktief kan dink en veralgemeen.

(5) Die natuurlike verbeeldingrykheid van die kindergemoed dien as grondslag 
vir die ontplooiing van sy individuele uitdrukkingsvermoë en die vorming 
van sy unieke persoonlikheid.
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Deur die aktiewe belangstelling van die kinders is daar min moeilikheid met 
dissipline. ’n Soort leerlingraad is ingestel wat self die dissipline handhaaf 
en allerlei werksaamhede verrig, sodat die skool ’n ware selfstandige klein 
samelewinkie vorm, die pligte en werksaamhede waarvan die aktiwiteitsdrang, 
inisiatief en selfstandigheid by die kinders ontwikkel. Deur ’n stelsel van ouer- 
verteenwoordiging vir elke klas word daar ook gesorg vir die nodige be- 
langstelling, koórdinasie en samewerking tussen die skool en die huis.

Die voordele van dié stelsel is vanselfsprekend.

6 .4 .5  William H. K ilpatrick  (1871 -  1966) en die  
projekplan

Kilpatrick, ’n eertydse professor in die Opvoedkunde aan die Columbia Uni- 
versiteit in New York, het saam met ander opvoedkundiges die projekmeto- 
de (gegrond op Dewey se beskouing van opvoeding deur middel van werk- 
like ervaring, ontdekking en ondersoek) uitgewerk. Dit is die model van die 
voorstanders van ’n doelgerigte aktiwiteit (d.w.s., die resultaat van ’n 
vraagstuk wat moet opgelos word) en die doel van die opvoeding is werklike 
lewenservaring in ’n natuurlike omgewing en onder die verstandige leiding 
van die onderwyser (i.p.v. voorbereiding vir die volwasse lewe). Die voorstan- 
ders van hierdie model beskou die leergebeure as een van eie belangstelling, 
ondersoek en ontdekking wat betekenis en rigting daaraan verleen (i.p.v. as 
die blote assimilasie van klaargerangskikte kennis), en eis dat so ’n probleem 
wat aangedurf word ’n natuurlike een moet wees en moet aansluit by die werk- 
like behoefte van die lewe; en dat die verskillende skoolvakke gekoórdineer, 
gekorreleer en organies in een gebeure verbind moet word in plaas van ge- 
skei te wees soos gewoonlik die geval is.

Die stelsel neem verskillende vorme aan: werkeenhede, take, probleme, 
groepwerksaamhede, ens. So is daar enersyds meer individuele (klein of groot) 
projekte, soos die maak van ’n radiotoestelletjie, ’n rok, die skryf van ’n dra- 
ma, ens. en andersyds meer sosiale of groepprojekte (klein of groot) soos die 
aanlê van ’n skooltuin, die uitgee van ’n skooljaarblad, ens. Party projekte 
síen meer op die praktiese sy, ander meer op die intellektuele, ander weer 
op die emosionele ontwikkeling van die kind.

Die vemaamste kenmerke van ’n projek is toewyding (heelhartigheid), doel- 
gerigtheid en eenheid. Kilpatrick het vier tipes projekte onderskei, naamlik: 
projekte waardeur iets geproduseer word, projekte waardeur kennis verwerf 
word of die estetiese geniet word, probleemprojekte wat gepaard gaan met 
probleemoplossing en drilprojekte, dit wil sê kennis inoefening- of inprentings- 
projekte. Projekte gaan gewoonlik gepaard met uitvoering, evaluering, ver- 
werkliking, waardering en ekspressie.

Die verdienstes van die projekmetode is onder meer die volgende:
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•  Dit is op alle werksaamhede van die skool van toepassing.
•  Die doelbewuste handeling bevorder ’n natuurlike, selfstandige optrede 

teenoor die probleme van die lewe, ontwikkel verantwoordelikheidsgevoel, 
inisiatief, reflektiewe denke, vooruitsiendheid, selfstandigheid in denke en 
handeling gegrond op spontane belangstelling.

•  Die skoolwerk kom op dié manier meer in direkte verband met die lewe 
te staan en kry so daadwerklik sosiale waarde en betekenis.

•  Deur die korrelasie van die werk word die beginsel van eenheid in die skool 
en die lewe versterk.

•  Deur hierdie metode word die opvoedingsproses van die sielkundige stand- 
punt benader (d.w.s., met die leerling as middelpunt) en nie van die logie- 
se kant nie (d.w.s., met die leerstof as uitgangspunt).

’n Gevaar is natuurlik dat deur dié verskillende probleme die logiese same- 
hang van elke afsonderlike vak verbreek word, wat gesistematiseerde vak- 
kennis al hoe moeiliker maak. Dit vereis van die onderwyser intensiewe ken- 
nis van die kind, ’n groot verbeeldingckrag, goeie leierseienskappe en rype 
ervaring.

6 .4 .6  Susan Isaacs (1885  - 1948) en die N ursery  
School (kleuterskool)

•  Die ontstaan van die kleuterskool in Brittanje

In 1907 is ’n parlementêre kommissie benoem om ondersoek in te stel na die 
wenslikheid, al dan nie, om onderwysgeriewe vir kinders onder vyf daar te 
stel. Dit kan beskou word as die begin van die kleuterskool in Brittanje. Hul 
verslag (1908) het naamlik die volgende beklemtoon:

(1) Dit sou heeltemal verkeerd wees om kinders onder vyf uit te sluit van 
die onderwys, maar die regte soort inrigting moes vir hulle daargestel 
word.

(2) Wat nodig was vir kinders wie se huislike omstandighede nie na wense 
was nie, was kleuterskole.

(3) Die onderwyseresse wat met hierdie tipe onderrig belas sou word, moes 
’n deeglike algemene opleiding geniet en veral die basiese beginsels van 
die Fróbeliaanse stelsel beheers.

(4) Die leerkragte moes bygestaan word deur verpleegsters en ander hulp- 
personeel.

(5) ’n Sekere aantal van die selfstandige bewaarskole moes omgeskep word 
in kleuterskole, wat aan die openbare elementêre skole verbonde sou wees.

Dié sienswyses van die parlementêre kommissie insake kleuteronderwys is 
gedeel deur twee vooraanstaande Engelse onderwysvroue, naamlik die susters
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Rachel (1895 -1919) en Margaret Macmillan (1860 -  1931). As ’n eerste stap 
om uitvoering te verleen aan die aanbevelings van die kommissie en weens 
hul bekommernis oor die verwaarloosde arm kinders in die agterbuurtes van 
Londen, het hulle in 1908 ’n skoolkliniek vir die behandeling van kleuters 
in Londen gestig. Binne ’n paar jaar het hierdie stelsel van klinieke dwarsoor 
Engeland versprei. In 1911 is ’n klein kleuterskooltjie verbonde aan ’n skool- 
kliniek deur die Macmillan-susters op ’n heeltemal vrywillige grondslag be- 
gin en drie jaar later, ná die amptelike erkenning daarvan en die skenking 
van ’n geskikter perseel, het die eerste opelug-kleuterskool in Engeland ont- 
staan. (Opelugskool omdat die een kant van die skool oop was om sonlig in 
te laat.) Die kleuterskool sou aan die minderbevoorregte kind dieselfde op- 
voedingsgeleenthede bied as wat die kindertuin aan die bevoorregtes gebied 
het.

Die metodes van veral Fróbel en Montessori is in dié kleuterskool gebruik. 
In die Macmillan-kleuterskool is die kind blootgestel aan ’n kindergrootte- 
wêreld waar die kleintjies alledaagse huishoudelike aktiwiteite kon uitvoer, 
waar hulle geleentheid tot verbeeldingsvolle spel en eksperimentering gehad 
het en waar hul motoriese beheer en die ontwikkeling van hulle sintuie 
onder bekwame leiding in ’n fisies-gesonde omgewing kon plaasvind. Die 
“leer”-omgewing was egter minder sistematies gestruktureerd as dié van 
Montessori, dit was huisliker en het gevolglik meer geleentheid vir informele 
leer soos in ’n gewone huishouding verskaf. Die kinders het meestal “buitens- 
huis” verkeer en in die kruie-, groente- en blomtuine, in sandkaste en op die 
rommelhoop gespeel. Hierdie “buitenshuise” aktiwiteite, gepaard met vol- 
doende voeding en slaap (d.w.s. die sg. opvoedende versorgingsaspekte) het 
sentraal in dié skooltjie gestaan — vandaar die benaming nursery school (afgelei 
van nurture, opvoedende versorging).

Die ontstaan van die kleuterskool in Brittanje en die baanbrekerswerk van 
die Macmillan-susters het die weg voorberei vir die besonder waardevolle by- 
drae wat Susan Isaacs tot kleinkinderopvoeding gemaak het.

•  Susan Isaacs, die m ens

Susan Isaacs is op 24 Mei 1885 in Lancashire gebore as die negende kind 
van William en Miriam Fairhurst. Kort na haar moeder se dood (Susan was 
toe ses jaar oud) is haar vader weer getroud en daar het vir die sensitiewe 
dogtertjie ’n redelik ongelukkige kindertyd aangebreek.

Hoewel Susan se stiefmoeder die gesin goed versorg het, was haar optrede 
teenoor die Fairhurst-kinders nie juis liefdevol en simpatiek nie. Bowendien 
kon die vader, as bedrywige joernalis, nie veel tyd en aandag aan sy kinders 
bestee nie met die gevolg dat hulle eintlik sonder die beskermende, belangstel- 
lende en begrypende ouerliefde — wat elke kind tog só nodig het — moes 
grootword. Hoe min begrip die ouers werklik vir hul kinders gehad het, blyk 
uit die feit dat die leergierige en kunssinnige Susan op veertienjarige leeftyd
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teen haar sin uit die skool gehaal is om met die huishouding te help. Eers 
agt jaar later (toe sy reeds twee-en-twintig jaar oud was) kon sy haar vader 
oorreed om haar toe te laat om vir ’n kursus in kleuterskoolwerk (vir nie- 
gegradueerdes) aan die Universiteit van Manchester in te skryf.

Susan het só skitterend in hierdie kursus gepresteer dat haar dosente haar 
aan die einde van die eerste jaar aangeraai het om ’n graadkursus aan te durf. 
Gevolglik het sy haar studie gestaak, binne drie maande Grieks en Latyn aan- 
geleer (twee vreemde tale was ’n voorvereiste vir universiteitstoelating) en 
vir ’n graadkursus by die universitiet (Manchester) ingeskryf. Sy behaal haar 
graad in 1912 en sit haar studie vir die meestergraad in Sielkunde aan die 
Universiteit van Cambridge voort.

In 1914 word sy aan die opleidingskollege in Darlington as dosente in kleu- 
terwerk aangestel. Hiermee het sy die terrein van kleuteropvoeding betree, 
’n terrein waarop sy groot invloed sou uitoefen, veral deur haar werk aan die 
Malting House School (1924-1927) en haar publikasies oor kleuteropvoeding.

•  Susan Isaacs as hoof van die Malting House School

Ofskoon Susan Isaacs reeds in Darlington emstig oor alle fasette van kleuter- 
opvoeding nagedink en tot waardevolle insigte gekom het, het sy eers met 
haar werk aan die Malting House School die aandag van die onderwyswêreld 
getrek en bekendheid verwerf.

Die stigting van die skool in 1924 en Susan Isaacs se aanstelling as skool- 
hoof en eerste personeellid is ’n interessante stukkie geskiedenis.

Hoewel kleuteropvoeding teen die twintigerjare van die huidige eeu reeds 
algemene ingang in Engeland begin vind het, was ene Geoffrey Pyke (’n op- 
voedkundige met besondere belangstelling in kleuteronderwys) nie heelte- 
mal gelukkig met die beginsels waarop dit berus het nie. Hy het hom ten doel 
gestel om die hele opset daarvan te verander. A1 het hy ’n baie goeie idee 
gehad van hoe kleuteronderwys prakties georganiseer moes word en ook oor 
die finansile middele beskik het om sy idees ten uitvoer te bring, het Pyke 
hom nie opgewasse gevoel vir die taak nie. In sy soektog na ’n bekwame 
onderwyseres om hom met die praktiese toepassing van sy insigte te help, 
het hy ’n interessante dog onortodokse advertensie — wat tekenend van Pyke 
se eksentrieke denkwyse was — in verskeie tydskrifte laat plaas. ’n Gedeelte 
van die advertensie het soos volg gelui:

WANTED — an Educated Young Woman with honours degree — preferably 
first class — or the equivalent, to conduct education of a small group of children 
aged 2‘/2-7, as a piece of scientific work and research.

Previous educational experience is not considered a bar, but the advertisers 
hope to get in touch with a university graduate — or someone of equivalent in- 
tellectual standing — who has hitherto considered themselves too good for tea- 
ching and who has probably already engaged in another occupation.
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A LIBERAL SALARY — liberal as compared with research work or teaching 
— will be paid to a suitable applicant who will live out, have fixed hours and 
opportunities for a pleasant, independent existence. An assistant will be provi- 
ded if the work increases. (aangehaal in Gardner 1969:54-55)

Merendeels as gevolg van nuuskierigheid oor presies wat die nuwe betrek- 
king behels, het Susan Isaacs daarom aansoek gedoen en dit gekry! Haar nu- 
we werk het daarop neergekom dat sy verantwoordelikheid sou aanvaar vir 
’n kleuterskool (met ’n heeltemal nuwe benadering) wat Pyke vir die voor- 
skoolse kinders van universiteitsdosente in Cambridge wou stig. Hieroor het 
Evelyn Lawrence, vanaf 1927 ’n onderwyseres aan die Malting House School 
en later die direktriese van die National Froebel Foundation, soos volg 
opgemerk:

In many discussions before the school began they tried to put aside the acustomed 
(sic) ways of envisaging education and to think the thing through again from 
the start, though naturally their thinking was greatly influenced by that of earlier 
pioneers, particularly Dewey. (Aangehaal in Gardner 1969:57)

Dat Susan Isaacs en Geoffrey Pyke met iets nuuts betreffende kleuteropvoe- 
ding vir daardie tyd besig was, blyk duidelik wanneer die beginsels waarvol- 
gens hul skool gefunksioneer het, van naderby betrag word.

•  Doel m et die skool

Die nuwe skool het twee doelstellings nagestreef. In die eerste plek wou dit 
in die opvoedingsnood van ’n bepaalde groep voorskoolse kinders (drie- tot 
sewejariges) voorsien, en wel aan die hand van bepaalde psigologiese en 
pedagogiese beginsels en insigte wat nog nie algemeen in bestaande skole 
toegepas is nie. Daar sou dus gepoog word om die opvoedingspraktyk in die 
Malting House School te skoei op die lees van nuwere opvoedingsteorieë. In 
die tweede plek moes die skool eintlik dien as ’n sentrum, ’n laboratorium, vir 
die versameling van gegewens oor die kinderaard, wat dan weer aangewend 
kon word vir verdere vernuwing van die onderwys. Hóé die skool uiteindelik 
as “laboratorium” ingerig moes word om hierdie tweede doelstelling te ver- 
wesenlik word baie mooi weerspieël in die volgende aanhaling:

The second main function of the school, that of providing source material in 
the field of child psychology, entails the keeping of detailed notes. The children 
are under trained observation and . . . practically all that they do, and much 
of what they say, is recorded. The children are discussed individually and the 
meaning of their actions, as well as how to deal with them, considered.

(Gardner 1969:66)

Hierdie stelsel van empiriese waarneming het ongetwyfeld tot groter begrip 
en kennis van die kind gevoer.
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•  Funksionering van die skool

Daar was geen vaste kurrikulum in die skool nie. Die kinders kon hulle besig 
hou met enigiets waarin hulle op ’n bepaalde oomblik geïnteresseerd was.

A1 was daar ook nie ’n vaste rooster nie, het die ouer kinders ’n deel van 
elke oggend vrywilliglik aan lees en syferwerk bestee. Hierdie onderrig is 
deur Evelyn Lawrence op grond van haar waarneming van hierdie kinders, 
soos volg verdedig:

They have reached the stage where they feel the need of reading and writing, 
and are leaming rapidly with no urging. They find the number material interest- 
ing and like to use it, though the most valuable part of their number training 
is probably incidental. (Aangehaal in Gardner 1969:63-64)

’n Groot deel van elke dag is ook gewy aan “selfuitvinding”. In dié verband 
het Susan Isaacs dit beklemtoon dat “the educator cannot teach the child, 
nor can he leam for him. All that he can do is to create such situations as 
will give the child opportunities to learn for himself . . . the child can . . . leam 
only by his own real experience, whether social or physical, and the educator 
must not stand between the child and his experience” (Isaacs 1937:453). Een- 
voudige eksperimentjies met gas en water en die bestudering van dooie en 
lewende diere is aangemoedig. Konyne, krappe, muise en wurms is gedis- 
sekteer en die waarnemings is aangeteken. Die onderwyseres het haar sover 
moontlik van formele lesgee weerhou en eerder gepoog om die kinders aan 
te moedig om self waar te neem en gevolgtrekkings te maak.

Die volgorde waarin die dagtake afgehandel is, is deur die kinders in same- 
werking met die onderwyseres beplan. Geen kind is egter gedwing om hom 
by die werkprogram te hou as hy werklik iets anders wou doen nie.

Jonger kinders se tyd is in beslag geneem deur speel, gesels en eenvoudige 
handwerkies. Op mooiweersdae het hulle die grootste deel van die dag in die 
tuin deurgebring. Hulle is aangemoedig om te swaai, te klim en aan spele- 
tjies — wat in tradisionele skole as gimnastiek bekend gestaan het — deel 
te neem.

Geen straf is toegelaat nie en die kinders is selde tereggewys. Nogtans was 
die skool nie heeltemal sonder reëls nie. So moes alle materiaal ná gebruik 
gebêre word (hoewel die kinders toegelaat is om op te ruim wanneer hulle 
daarvoor lus gehad het) en geen artikel mog as ’n “wapen” gebruik word nie. 
Susan Isaacs was van mening — en nie heeltemal sonder rede nie! — dat die 
kind se vryheid tot handeling en die vryheid om sy gevoelens uit te druk (emo- 
sionele uitdrukking) drie voordele inhou. Eerstens help dit die onderwyseres 
om die kinders beter te leer ken. Volgens ’n stelsel van outoritêre dissipline 
leer die onderwyseres haar leerlinge slegs gedeeltelik en dan ook verkeerde- 
lik ken. Die kind word gedwing om ’n masker van behoorlikheid, waaragter 
sy ware innerlike lewe versluierd bly, in die teenwoordigheid van volwasse- 
nes te dra. As hy toegelaat word om aan sy emosies uitdrukking te gee, dan
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kan die nodige korrektiewe aangebring word. Tweedens word die gevaar dat 
sterk emosies met skadelike gevolge na die onderbewuste verdring sal word, 
vermy. As ’n kind in Malting House School iemand gehaat het, het hy dit gesê 
en was dit dus moontlik om die oorsake van die haatgevoelens te ondersoek 
en moontlik te verwyder. Derdens word die kind deur te streng dissipline on- 
der die dooie gewig van afkeuring en verbod deur volwassenes versmoor.

Hierdie opvatting oor “ontspanne” dissipline stel besondere eise aan ’n on- 
derwyseres. Sy moet geduldig, selfbeheersd en wakker wees. Sy moet daar- 
toe in staat wees om die implikasies van kinders se opmerkings, vrae en han- 
delinge te besef en dienooreenkomstig te handel sonder enige teken van 
onbeslistheid.

Aan die einde van 1927 het Susan Isaacs haar verbintenis met die Malting 
House School verbreek en besluit om haar waarnemings, ervaringe en die ken- 
nis wat sy omtrent kleuterwerk opgedoen het, in ’n wyer kring bekend te stel.

•  Susan Isaacs se publikasies wat van besondere betekenis 
vir kleuteropvoeding was

Ofskoon talle artikels en boeke wat vir kleuterwerk van belang was (en mis- 
kien selfs nou nog is) deur Susan Isaacs geskryf is, het veral die volgende 
publikasies daartoe meegehelp om groter begrip vir die kleiner kind te laat 
posvat.

Tussen 1929 en 1936 het sy onder die skuilnaan van Ursula Wise ’n week- 
likse rubriek in die tydskrif The Nursery World behartig. In hierdie rubriek 
het sy die vrae van ouers, kleuterversorgsters en -onderwyseresse met groot 
insig en begrip beantwoord. In 1929 het een van haar bekendste kleiner wer- 
kies, The nursery years, verskyn wat baie gunstig ontvang is. Twee jaar later 
het Intellectual growth in young children uit haar pen verskyn en in 1933 die 
bekende Social development of children. Veral laasgenoemde twee werke be- 
vat ’n skat van inligting oor die grootwording van die kleuter, ’n aangeleent- 
heid waaroor daar destyds nog heelwat onkunde bestaan het. In verband met 
die inhoud van genoemde twee werke merk Gardner op:

The publication of Intellectual growth . . . had an immediate impact on the edu- 
cational world . . . The book gives a wealth of data on the ways in which young 
children learn, think, reason, and imagine and how far their quest for discovery 
can take them.

Social development of young children . . . also contributes a very comprehen- 
sive picture of the variety of ways in which young children develop relations 
with each other, the causes for quarrels and aggression, and the growth of friendly 
feelings and co-operation. She (i.e. Isaacs) points out that though the hostilities 
produce the greatest number of dramatic episodes in the lives of young children, 
a larger proportion of their time is spent in harmonious and friendly play. This 
knowledge is reassuring to nursery school teachers who often get an opposite 
impression because they are required by the situation to attend more often to 
the dramatic episodes. (Gardner 1969:72-73)
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Samevattend kan daar gesê word dat die groot waarde van Susan Isaacs se 
publikasies en artikels oor kleuteropvoeding daarin geleë was dat dit sowel 
moeders as onderwyseresse gehelp het om kleuters beter te leer ken.

Hulle kon presies weet in watter situasies die kind aan homself oorgelaat 
kon word om dinge vir homself te ontdek en in watter situasies hulp en bystand 
aan hom verleen moes word sodat hy nie in moedeloosheid verval nie.

•  Susan Isaacs se bydrae in die algem een tot die verbetering  
van kleuteropvoeding

Dat Susan Isaacs in haar tyd ’n geweldige bydrae tot nuwe opvattinge met 
betrekking tot kleuteropvoeding gedoen het, val nie te betwyfel nie. Veral 
ten opsigte van die volgende vier aangeleenthede was haar invloed verreikend.

Eerstens was sy ’n vurige voorstander van kleuterskole omdat sy daarvan 
oortuig was dat bywoning van so ’n skool vir die kind goed is. Volgens haar 
bied kleuterskole ’n veilige en geborge ruimte aan sowel arm en misdeelde 
as bevoorregte en hoogs intelligente kinders. Sy was van mening dat kinders 
uit alle lae van die samelewing hier die ideale geleentheid kon kry tot lig- 
gaamlike, intellektuele, emosionele, etiese, estetiese en sosiale vorming, groot- 
wording, en voorbereiding vir burgerskap. Daarom het sy dit betreur dat kleu- 
teropvoeding ’n ondergeskikte plek in die destydse onderwysstelsel moes be- 
klee. Bowendien was dit haar oortuiging dat kleuterskoolervaring vir enige 
voomemende onderwyseres ’n goeie leerskool was. A1 het haar pleidooie vir 
die stigting van kleuterskole soms op dowe ore geval, het dit nietemin tot 
’n bewustheid van die waarde van hierdie soort inrigtings gevoer. Gardner 
vat die essensie van voorgaande gedagtes mooi saam in die volgende woorde:

She did . . . believe very strongly that good nursery school education was the 
right foundation both for national education and for the studies of her students, 
whatever age they were teaching or going to teach . . .. If [she] failed to get 
nursery schools provided on the scale she would have wished, at least she got 
them respected. (Gardner 1969:168)

In die tw eede plek het haar nougesette waarneming van kleuters tot gro- 
ter begrip en kennis van die kind gevoer. Sy het besef dat die kind hom deur 
middel van sy handelinge aan die volwassene “openbaar” , en daarom het sy 
alles wat die kind gedoen en gesê het nougeset waargeneem, aangeteken en 
ontleed. Hierdeur kon sy bo alle twyfel aantoon dat “(i)t is always the whole 
child who plays and laughs, who quarrels and loves, who thinks and asks 
questions, through all the hours of his day and all the years of his childhood” 
(Isaacs 1963:80). Dit is dus ’n valse veronderstelling om aan te neem dat dit 
die taak van die kleuterskool is om slegs aan die kind se intellektuele vorming 
aandag te gee en sy emosionele, etiese, estetiese, sosiale en liggaamlike groot- 
wording te verwaarloos of aan die huis oor te laat.
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In die derde plek het sy oor die vermoë beskik om die teorieë van ander 
geleerdes (veral dié van Fróbel en Dewey) te interpreteer en op die praktyk 
van toepassing te maak. Sy was een van die eerste persone wat die praktiese 
implikasies van Fróbel se uitspraak dat spel ’n hoogs betekenisvolle aktiwi- 
teit is, duidelik aangetoon het. Volgens Isaacs is spel “the child’s means of 
living, and of understanding life . . . it helps him to achieve inner balance and 
harmony through the active expression of his inner world of feelings and im- 
pulses, and of the people that dwell in his inner world” (Isaacs 1948:66 en 
69). Sy het treffend daarop gewys dat die kind nooit ter wille van ’n eksamen 
opgeoffer mag word nie en dat oordrewe formele onderwys op ’n vroeë leef- 
tyd baie skadelik kan wees. Hieroor het sy in ’n brief in 1936 soos volg geskryf:

My own experience in recent years in contact with infant and junior schools 
suggests that all educational values are distorted through the need to prepare 
children for exams. Even with children at four and five years of age, people 
are already beginning to think about the scholarship exam, and it is extremely 
hard to humanize the education of even the very young because of this. Specifi- 
cally, we teach reading and writing and the formal arts far too early, substitu- 
ting sterile attempts to compose with the pen for living communication by word 
of mouth. The time that is spent in formal work on the three R’s would be far 
better employed in allowing the children to pursue the activities they so much 
seek connected with the business of living — washing, cooking, cleaning . . . 
These activities are the natural starting point for his education, and today the 
school deliberately deadens his interest in these things and idolatrizes the for- 
mal tools of leaming. (Aangehaal in Gardner 1969:165-166)

Waar speelperiodes voorheen toegelaat is slegs wanneer kleuters van hulle 
“skoolwerk” moes “rus” , het die aanvaarding van Susan Isaacs se insigte 
tot gevolg gehad dat spel mettertyd die sentrale plek in alle kleuterskole in- 
geneem het.

In die vierde plek het Susan Isaacs se opvattinge tot vemuwing van die 
opleiding van onderwyseresse gevoer. Voordat haar insigte algemeen bekend 
en aanvaar was, het studente aan opleidingskolleges baie min omtrent die 
wesensaard van die kind geleer. Baie tyd is egter bestee aan ’n bestudering 
van die senustelsel, instinkte, sentimente en die verloop van die leerakt as 
sodanig. Susan Isaacs se beklemtoning dat dit belangrik is om te weet wie 
en wat die kind is, het egter tot groot veranderinge in hierdie opsig gevoer.

Uit die voorafgaande bespreking van didaktiese modelle met moontlike 
toepassings- en gebruikswaarde vir kleinkinderopvoeding en -onderwys in die 
twintigste eeu, blyk dit duidelik dat daar nie net een model vir voorskoolse 
opvoeding en onderwys kan (en behoort!) te bestaan nie. Inteendeel, opvoe- 
dingsbeplanning behoort sodanig te wees dat dit sal voorsien in die verwag- 
tinge van die individuele kind in ’n besonder tyd-ruimtelike bepaaldheid.
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6 .5  K leink inderopvoed ing: Quo vadis?

Enige pedagogies verantwoorde besinning met die oog op riglyne vir toe- 
komstige opvoeding en onderwys vir die klein kind sal vanselfsprekend die 
uniekheid van die kinderaard as uitgangspunt moet neem. By implikasie ver- 
onderstel dit dat die kind-mens in sy verwagtinge en gepaardgaande regte 
gerespekteer sal word. Met ander woorde, die kind se verwagtinge en sy reg 
op bystand met betrekking tot sy gesondheid en versorging, die ontplooiing 
van sy vermoëns, kind-wees, menswaardig-wees en self-wees, kreatiewe self- 
uitdrukking, saamleef en saamdoen, gelukkig en veilig (geborge) wees, behoort 
gerespekteer te word. Verder beteken dit dat die volwassene sy wêreld, 
omgewing en sy hart wawydoop moet stel vir die kind; dit vereis ook dat die 
volwassene die wêreld sodanig sal moet inrig dat die kind daarin welkom sal 
wees en dat hy in só ’n mate sy geborgenheid sal beleef dat hy kan “uitroep”: 
Ek behoort hier; hier voel ek tuis!

Dit alles veronderstel dat die sorg, opvoeding en onderrig van die voorskool- 
se kind in die huisgesin en in die kleinkinderskool onder meer die volgende 
kriteria sal moet erken:

•  Erkenning van die kindertyd as eiesoortig en anderssoortig en van elke 
kind se eiesoortigheid en anderssoortigheid.

•  Erkenning van die kind se nood aan sekuriteit, toegeneentheid (liefde) en 
sosialisering.

•  Erkenning van die kind se kreatiewe en intellektuele vermoëns en sy ver- 
moë tot selfuitdrukking.

•  Erkenning van die onafhanklikheid, inisiatief en spel van die kind.
•  Erkenning van die huisgesin as primêre informele opvoedingsmilieu vir die 

versekering van die kind se liggaamlike en geestelike gesondheid.
•  Erkenning van die voorlewing van die normbeeld van volwassenheid deur 

die opvoeder met betrekking tot morele, godsdienstige, politieke, ekono- 
miese, estetiese en intellektuele aangeleenthede.

•  Erkenning van die opvoeding van die kind as ’n allesomvattende en alles- 
insluitende vormingsgebeure en die kind se nood aan ’n ryke opvoedings- 
inhoud.

Nie alleen sal die sorg, opvoeding en onderwys van die voorskoolse kind aan 
bogemelde kriteria moet beantwoord nie, maar alle opvoedingsinstansies soos 
die huisgesin, die skool, die kerk en die staat sal daadwerklik moet saamstaan, 
saamwerk en saam beplan aan die toekoms van die kleintjies. Onder meer 
sal daar aan die volgende sake aandag geskenk moet word:

•  Die organisering van die sorg, opvoeding en onderwys van die klein kind- 
jie in noue samewerking met die ouers as ’n wyse waarop gesinsopvoe- 
ding aangevul kan word en as die eerste stap vir lewenslange “opvoeding”. 
Dit kan bewerkstellig word deur onder meer die verskaffing van voldoen-
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de finansiering, deur verbetering van gesins-, samelewings- en arbeidswet- 
gewing en deur die beplanning van ’n onderwysstelsel wat die versorging, 
opvoeding en onderrig van elke kind in al sy wordingsfases op die hart dra.

•  Die voorbereiding van ouers en voornemende ouers vir die verantwoorde- 
likhede wat met die opvoeding van kleintjies gepaard gaan.

•  Die aanvaarding van verantwoordelikheid vir of die voorsiening van on- 
dersteuning vir organisasies en instansies wat klein kindertjies versorg, 
veral noodbehoewende kinders wat dit die meeste nodig het.

•  Die bevordering en aanmoediging van navorsing en die opleiding van on- 
derwysers met die oog op die voorsiening van sorg, opvoeding en onderrig 
aan die kind onder die beste moontlike omstandighede.

•  Die versekering dat verskillende nasionale, streeks- en plaaslike administra- 
sies gesins- en kindersorgdienste sal koórdineer om ’n kontinue opvoedings- 
gebeure vir die kind te waarborg.
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