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9.1 Inleidende opmerkings
In ’n vorige hoofstuk is reeds verwys na die baanbrekerswerk wat veral Robert 
Owen, James Buchanan en die Macmillan-susters in die vorige eeu ten opsig- 
te van voorskoolse onderwys in Brittanje verrig het. Dit is interessant om 
daarop te let dat die invloed van hul werksaamhede egter nie net tot Brittanje 
beperk was nie. As toonaangewende land op militêre en ekonomiese gebied 
het Brittanje gedurende die eerste helfte van die negentiende eeu ’n wêreld- 
wye koloniale ryk beheer en die Engelse taal en kultuur is vanuit hierdie mags- 
posisie na die talle onderhorige kolonies oorgedra. Instansies (soos byvoor- 
beeld die wat hul met die welsyn van die kleuter bemoei het) en filantrope 
(soos byvoorbeeld dr. John Philip as sendeling van die Londense Sending- 
genootskap) het dit dus maklik gevind om die voordele van Britse instellings 
in gebiede onder Britse Bestuur te propageer en toe te pas. So is die kleuter- 
skoolgedagte waarna verwys is, ook in die twintigerjare van die vorige eeu 
na die Kaapkolonie oorgedra. Dit was egter eers in die twintigste eeu dat die 
kleuterskoolgedagte werklik in Suid-Afrika posgevat het en toe is daar gretig 
gebruik gemaak van die bestaande kennis wat aanvanklik via Brittanje bekom 
is. In paragraaf 9.3 sal meer besonderhede hieroor verstrek word.

9.2  Faktore wat ’n rol gespeel het in die ontstaan en 
ontwikkeling van kleuterskole in Suid-Afrika

Gedurende die sewentiende en agtiende eeu was die ekonomie van Suid-Afrika 
hoofsaaklik op die landbou gegrond. Die ontdekking van diamante en goud 
gedurende die tweede helfte van die negentiende eeu en die daaropvolgende 
industrialisering en verstedeliking, het Suid-Afrika egter binne enkele deka- 
des omskep in ’n mynbou- en industriële gebied.

Hierdie verandering in die samelewingstruktuur het bepaalde maatskapli- 
ke, ekonomiese en opvoedingsprobleme meegebring wat daarvoor verantwoor-



Ontstaan van kleuterskole 259

delik was dat emstige aandag aan die versorging en opvoeding van voorskoolse 
kinders in die stede en dorpe gegee moes word. In die uiteensetting wat volg, 
word die maatskaplik-ekonomiese en opvoedkundige redes (of faktore) wat 
vir die eintlike ontstaan en vestiging van die voorskoolse onderwysbeweging 
in Suid-Afrika verantwoordelik was en nog is, kortliks bespreek.

Net soos in die geval van ander lande het die volgende maatskaplik-ekono- 
miese faktore ’n deurslaggewende rol in die ontstaan, ontwikkeling en toe- 
passing van die kleuterskoolgedagte gespeel.

9.2 .1  M aatskaplik-ekonom iese fak tore

•  Die trek na die stede (ontvolking van die platteland) het hele huisgesinne, 
volwassenes sowel as kleuters, in oorbewoonde omgewings gedompel. Die 
beperkte woonruimtes (kamers, woonstelle en klein erfies sonder enige 
speelruimte) het remmend op die gesonde ontwikkeling van kinders inge- 
werk, want hulle moes “stil wees” (nie ander steur nie!), hulle kon nie (en 
mag nie) klouter of hardloop nie en dikwels kon hulle ook nie sien wat bui- 
te hulle beperkte wêreldjie gebeur nie vanweë die vensterhoogtes en vei- 
ligheidsmaatreëls van die woonplek.

Vir kleintjies wat in sulke swak en beperkende omstandighede groot- 
word moet daar voorsiening gemaak word. Wanneer van hulle verwag word 
om soos grootmense te dink en te doen is die uiteinde pedagogies verwaar- 
loosde kleuters. Sulke kleuters se grootwording en ontwikkeling word 
emstig gestrem en vertraag en hulle bou selfs ’n muur van verset teen die 
volwassene op.

•  Die hoë lewenskoste en die strewe om ’n gelyke of selfs ’n hoër lewenstan- 
daard te handhaaf, die lae inkomste van veral ongeskoolde arbeiders met 
groot gesinne en die vraag na opgeleide mannekrag het daartoe gelei dat 
al hoe meer moeders begin het om buitenshuis te werk. Kleuters in gesin- 
ne waar die moeder buitenshuis werk, kan baie maklik nog meer deur die 
“afwesige móre-moeder” en die “moeë middag-moeder” ingeperk word. 
Dit is uiteraard moeilik vir “besige moeders” om die nodige aandag aan 
hul kleuters te wy as hulle ook nog die huishouding moet waameem.

•  Die toestand is soms nog ongunstiger in enkelouergesinne waar daar nie 
’n vader of nie ’n moeder is nie; of waar die broodwinner deur byvoorbeeld 
siekte, drankmisbruik of werkloosheid verhinder word om aan die lewens- 
behoeftes van die gesin te voorsien.

•  Nog ’n maatskaplike omstandigheid wat die kleuter diep raak, is die ge- 
jaagdheid waardeur die moderne huislike lewe gekenmerk word. Dikwels 
het beide ouers soveel sosiale verpligtinge en/of beroepsverantwoordelik- 
hede dat hulle net nie die tyd het om die só noodsaaklike liefde en aandag 
aan die kleuter te bied nie. In gevalle waar die vader dikwels afwesig of 
met beroepsbedrywighede besig is, moet die moeder haar noodgedwonge 
na sy roetine en gejaagde lewe skik. Gevolglik het sy nie die tyd om die 
kleinding in staat te stel om self (maar onder toesig) met roetine-aktiwiteite
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(byvoorbeeld was en aantrek) te eksperimenteer en te ontdek nie. Sodoen- 
de word die kleintjies se selfstandigheids- en selfontdekkingsvermoëns af- 
geskeep en vertraag. Kultuur- en godsdienstradisies (speletjies, rympies, 
storietjies, raaisels en huisgodsdiens), as vormende gesinsaangeleenthede, 
verdwyn dan al hoe meer.

’n Kleuter uit sulke gesinne beleef dikwels ’n identiteitskrisis; hulle vind 
dit moeilik om “self iemand te wees” en om ’n staanplekkie vir hulself te 
verower.

•  Die krimpende geboortetal en al hoe kleiner wordende gesinne lei daartoe 
dat kleuters minder of geen maatjies in die gesin het nie. Die gebrek aan 
saamwees en saamspeel met ander kinders in ’n kleuterwêreld belemmer 
’n kind se sosiale ontwikkeling. In die gesofistikeerde grootmenswêreld 
word die kleuter maklik ’n vereensaamde sonder ware geborgenheid. Hy 
kry dus nie die nodige voorbereiding om sosiaal gereed te wees wanneer 
hy deel moet word van ’n groep maatjies in die dagskool nie.

•  Beperkte woontoestande en die kleiner gesinne lewer die probleem dat kleu- 
ters die meeste van hul tyd in volwasse geselskap verkeer waar hul dikwels 
dinge sien en hoor waarvoor hulle nog nie ryp is nie, en spoedig gedragspro- 
bleme openbaar.

•  Die onkunde onder getroude paartjies in verband met die grootmaak en 
opvoeding van kinders is dikwels die rede waarom ouers geen begrip of 
sensitiwiteit vir die hunkeringe van kleintjies het nie. Die kind in so ’n om- 
gewing kan die vermoë verloor om met ander mense om te gaan. Geluk- 
kig besef al hoe meer ouers dat die moderne samelewing steeds hoër eise 
aan die mens stel en dat gespesialiseerde leiding nodig is om die huislike 
opvoeding aan te vul.

•  Vir baie ouers is dit ’n “uitkoms” om ’n ongekwalifiseerde oppasser (dik- 
wels ’n ouer kind) te bekom wat bereid is om hul kleuters in ’n park of 
selfs in die straat “besig te hou”. ’n Bewuswording van die gevare (soos 
onveilige speelapparaat, visdamme en verkeer) en die onheilsame invloe- 
de wat hierdie speelplekke kan inhou het gelukkig daartoe gelei dat die 
noodsaaklikheid van meer en beter versorgingsoorde vir kleuters begin 
besef is.

9 .2 .2  Faktore in die opvoeding

Die kleuter is ’n kindjie wat graag iemand wil word; as ’n nie-volwassene wil 
hy graag ’n volwassene word. As ’n hulpbehoewende en afhanklike wese hun- 
ker hy na geborgenheid en die steun wat sy ouers as volwassenes hom kan 
bied.

In hulle “grootmakingstaak” (opvoedingstaak) het ouers meermale deskun- 
dige hulp en leiding nodig. Hierdie hulp en leiding word deur instellings vir 
kleinkinderonderwys (crêches, bewaarskole, kindertuine, kleuterskole, speel- 
groepe ens.) gebied.
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Om die kleuter te help om die wêreld buite sy ouerhuis te verken en sy 
eie veilige ruimte (leefwêreld) te skep, moet daar onder meer aan die volgen- 
de aspekte van sy ontwikkelingsgang besondere aandag geskenk word.

•  Liggaamlike groei en ontwikkeling
Hiervoor is nodig bewegingsruimte, gesonde voeding, higiëniese geboue 
en toerusting en die moontlikheid om aan ’n verskeidenheid speel- en an- 
der fisiese aktiwiteite (afgewissel met rustye) deel te neem.

•  Affektiewe ontwikkeling
As ’n bondeltjie hulpeloosheid is die kleuter ten eerste op sy ouers aange- 
wys vir liefdevolle versorging, maar later wanneer hy gereed is, moet hy 
ook ’n wyer wêreldjie betree ten einde verder te ontwikkel. Hiervoor is 
’n gevoel van veiligheid, die ervaring van liefde, vertroeteling en begrip 
nodig.

•  Sosialisering
Die kleuter moet die geleentheid kry om in ’n breër sosiale wêreld saam 
met volwassenes maar veral ook saam met kinders ouer en jonger as hy- 
self te verkeer. Hy moet leer dat die belange van ander dikwels belangri- 
ker as eiebelang is.

•  Intellektuele ontwikkeling
Dit word algemeen aanvaar dat die kind tussen twee- en vyfjarige ouder- 
dom ’n geweldige vermoë het om nuwe kennis te verwerf en dat hierdie 
lewensjare van die allergrootste belang is vir die vorming van die mens. 
Verstandelike ontwikkeling word bevorder deur ’n speelomgewing wat die 
kindjie tot belangstelling, nuuskierigheid, aktiwiteit, ondersoek en die op- 
doen van nuwe kennis uitdaag (bv. die name van kleure, speelgoed, appa- 
raat). Dit is egter ook belangrik dat hy sal leer om te luister en van ander 
te leer.

•  Estetiese ontwikkeling
Die kleuter moet met die mooie in aanraking gebring en daarop attent ge- 
maak word. Hy moet gehelp word om die mooie in sy leefwêreld te herken 
en te waardeer.

•  Godsdienstige vorming
Die beginsels wat die kleuter reeds in die ouerhuis aangeleer het, behoort 
versterk te word tot algemeen geldende norme.

9 .3  Navolging van die Britse “ Infant Schoor’ 
(bewaarskool, kleinkinderskool) en die 
<íKindergarten,, in Suid-Afrika

Dit wil voorkom of die eerste sogenaamde “Infant School’’ in Suid-Afrika ge- 
durende die eerste helfte van die negentiende eeu deur dr. Philip (hoof van 
die Londense Sendinggenootskap in Suid-Afrika) gestig is. Hierdie skooltjie 
was bedoel vir nie-blankes.
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Na die Napoleontiese Oorloë (1814), het toestande in Engeland gaandeweg 
al moeiliker geword. William, die oudste seun van James Buchanan, het in 
1829 besluit om ’n heenkome in Australië te soek. Hy het sy jongste broer- 
tjie, die tienjarige David, met hom saamgeneem. Terwyl William en David 
in Tafelbaai aan wal was, het ’n sterk suidooster hulle gedwing om skuiling 
te soek in ’n saal waar ’n openbare vergadering in verband met die stigting 
van ’n kleinkinderskool (Infant School) in Kaapstad aan die gang was. Aan- 
gesien kennis oor die onderwerp skynbaar maar min was, het William, wat 
soos die ander kinders van James Buchanan goed ingelig was oor kleinkin- 
deronderwys, sy sienswyses gelug en die metodes van sy vader verduidelik. 
Die gevolg was dat hy gevra en oorreed is om in die Kaap te bly en met die 
beoogde skool te begin. In die skooltjie, wat hoofsaaklik vir die kinders van 
slawe bedoel was, het William (bygestaan deur die jong David) die grondslae 
vir kleinkinderonderwys in Suid-Afrika gelê.

Intussen het die gewildheid van kleinkinderonderwys dermate toegeneem 
dat die Londense Society For Promoting Christian Knowledge in 1831 R2 000 
vir die stigting van kleinkinder- en industriële skole aan die Kaap bewillig het.

In 1833 het die skooltjie van die Buchanan-broers ook ’n afdeling vir blan- 
ke kinders bygekry. Die tweede oudste Buchanan-seun (Ebenezer) het toe 
na die Kaap gekom om dit waar te neem. In 1839 is James Buchanan, op weg 
na Nieu-Seeland om ook daar met kleinkinderskole te begin, deur William 
omgepraat om hom in Suid-Afrika te vestig. Die Buchanans het ’n belangri- 
ke rol gespeel in die ontwikkeling van die kleuterskoolgedagte aan die Kaap. 
Veral Agnes (James Buchanan se dogter) het met betrekking tot kleinkinder- 
onderwys haar talente op onderskeidende wyse aangewend. Sy het later ook 
’n privaat kleinkinderskool in Pietermaritzburg gestig waar sy met liefdevol- 
le toewyding tot na haar sewentigste jaar gearbei het.

So as gevolg van die werksaamhede van die Buchanans het kleinkinder- 
skole op die patroon van die Engelse “Infant Schools” aan die Kaap en in 
Natal beslag gekry. In 1845 is aan die Kaap reeds £852 (R1 704) vir sulke 
skole begroot, en in 1856 is die Britse koningin deur middel van ’n Memorie 
versoek om grond vir die bou van ’n “Infant School” beskikbaar te stel. Teen 
1857 het ene Anne Read ’n kleinkinderskool op Philipstown bestuur waar- 
van die inskrywing per geleentheid tot tweehonderd gestyg het en waarvoor 
sy ’n regeringstoelaag van £24 (R48) per jaar ontvang het!

Voor die Groot Trek (1838) was bemoeienis met en steun aan enige vorm 
van georganiseerde voorskoolse onderrig hoofsaaklik beperk tot Engels- 
georiënteerde inisiatief. Die Afrikaanssprekende het skynbaar afsydig gestaan, 
en die onderwyswette wat later gedurende die tweede helfte van die negen- 
tiende eeu in die twee Boererepublieke (Transvaal en Vrystaat) uitgevaardig 
is, het nêrens na voorskoolse onderwys verwys nie. Die landelik georiënteer- 
de Afrikaanssprekende met sy oorwegend gereformeerd-godsdienstige oor- 
tuigings het inderwaarheid geen behoefte gehad aan sodanige onderwys nie. 
’n Vroeë uitsondering is die stigting van die Bloemfontein Infant School wat 
in 1874 deur die samewerking van onder andere die Engelse en Hollandse 
kerke in dié stad tot stand gekom het.
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Tydens en na die Anglo-Boereoorlog (1899 -1902), toe die sogenaamde Free 
Kindergarten in Engeland die oorwegende vorm van kleinkinderonderwys was, 
het Brittanje georganiseerde voorskoolse onderwys in die Transvaal en die 
Vrystaat ingevoer. Gekwalifiseerde Engelse onderwyseresse moes die jong 
Afrikanertjies in Engels onderrig as deel van die angliseringsbeleid. Die Kin- 
dergarten as “volksvreemde instelling” het egter nie by die Afrikaner inslag 
gevind nie.

Die vernuwing van gedagtes ten opsigte van voorskoolse onderwys wat na 
1902 in Engeland na vore getree het, het in die eerste dekade van die twin- 
tigste eeu ook in Suid-Afrika weerklank gevind. Die Vrystaatse Onderwys- 
wet van 1910 dui byvoorbeeld op die sterk invloed van die Fróbelskool ten 
opsigte van die informele aard (organisasie), inhoud en metodes van voorskool- 
se onderwys waarvoor die wet voorsiening gemaak het.

Soos in ’n vorige afdeling aangedui, was hierdie Fróbelskole hoofsaaklik 
aanhangsels van die laerskool, en kan hul dus nie vergelyk word met die be- 
nadering van die Macmillan-susters in Engeland nie.

Vanweë veral finansiële oorwegings het voorskoolse (informele) kleinkin- 
deronderwys spoedig uit die amptelike onderwysprogramme van die provin- 
sies verdwyn. Ook die destydse Unieregering het ooreenkomstig sy Finan- 
siële Verhoudingswet van 1921 geen voorsiening vir die betaling van subsi- 
dies vir leerlinge onder sewe jaar gemaak nie. Kleinkinderonderwys is egter 
steeds op ’n private grondslag in al die provinsies aangebied.

9 .4  Verdere verwikkelinge en die ontstaan van die 
eerste kleuterskole ( 1 9 3 0 -  1934)

Net soos in geïndustrialiseerde lande van Europa was veral maatskaplik- 
ekonomiese faktore net voor en gedurende die depressiejare daarvoor ver- 
antwoordelik dat die kleuterskoolgedagte sterker inslag in Suid-Afrika ge- 
vind het.

Sedert die jare twintig het die swak toestande waarin kinders in die agter- 
buurtes van die stede grootgeword het, al hoe meer kommer gewek. Munisi- 
paliteite het probeer om siektes en wanvoeding onder kinders jonger as twee 
jaar deur middel van munisipale welsynsklinieke te bekamp. Vir die kleuters 
(twee tot ses jaar) is daar aanvanklik egter geen voorsiening gemaak nie. Die 
uitbreiding van die munisipaliteite se gesondheidsprogramme tot hierdie groep 
(na die voorbeeld van die Lady Buxton-eksperiment in Kaapstad) het die weg 
voorberei vir die stigting van die eerste werklike kleuterskole in Suid-Afrika.

Die Lady Buxton Mothercraft Training Centre in Claremont (Kaapstad) is 
in 1925 deur die National Child Protection Society onder beskerming van die 
National Council for Child Welfare begin. Nie net is kleuters hier versorg nie 
maar kursusse in moederkunde en die versorging van voorskoolse kinders 
is ook aangebied. In 1930 het die hoof van die gesondheidsdepartement van
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die Johannesburgse Stadsraad, dr. A.J. Milne, die voortou geneem met die 
stigting van twee Nursery Health Classes vir behoeftige kleuters in Vrededorp 
en Fordsburg. Mej. E. M. Brosius, organiseerster van die klasse het onder 
uiters moeilike omstandighede (te min personeel en ontoereikende toerusting) 
baanbrekerswerk verrig.

Die aanvanklike oogmerk van die “gesondheidsklasse” was om kinders tus- 
sen die ouderdomme van twee en sewe jaar in die agterbuurte van die weste 
(Johannesburg) fisies te versorg. As ’n integrale deel van hierdie eerste on- 
derneming is daar ook ’n Pre-School Child Committee deur die South African 
National Council of Women in die lewe geroep om vrywillige helpers te werf 
vir die gesondheidsklasse, fondse in te samel en propaganda vir die nuwe idee 
te maak. Aan hierdie klein begin is momentum gegee deur die nut van en 
die behoefte aan kleuterskole, in die pers en deur tydskrifartikels en openba- 
re lesings te propageer.

Die belangstelling in die voorskoolse kind het in so ’n mate gegroei dat die 
Johannesburgse stadsraad die aangeleentheid in 1934 deur ’n spesiale komi- 
tee laat ondersoek het. Teen 1936 het die stadsraad reeds ses Nursery Health 
Classes met ’n totale inskrywing van driehonderd kleuters gesteun. Hierdie 
gesondheidsklasse het mettertyd op ’n natuurlike wyse volwaardige kleuter- 
skole geword, veral omdat die stigters daarvan kennis van oorsese kleuter- 
skole gehad het en hul kundigheid hier kon toepas.

Ten spyte van die baanbrekerswerk van die Johannesburgse Stadsraad moet 
die Stadsraad van Pretoria die eer vir die stigting van die eerste volwaardige 
kleuterskool in 1931/32 ontvang. Die Raad het oorspronklik (in 1931) R600 
gestem met die oog op die daarstelling van ’n University Community Home 
(’n kinderleidingskliniek) maar die geld is vir die stigting van ’n kleuterskool 
in ’n minder gegoede buurt gebruik.

Kort na die stigting van die skool het die Rand Daily Mail (7 Nov. 1932) 
na hierdie Goede Hoop Kleuterskool verwys as “a project in progressive edu- 
cation in which neither Provincial nor Union Authorities have as yet entered”. 
Saam met instansies soos die Pretoria Child Welfare Society (Pretoriase Kin- 
dersorgvereniging) en die League ofSocial Workers (Maatskaplike Werkstersli- 
ga) van die Universiteit van Pretoria onder leiding van dr. Marie te Water, 
het ook dr. Ruth Amdt ’n leidende aandeel in die projek gehad. In 1937 is 
’n tweede kleuterskool vir die oostelike voorstede van Pretoria gestig.

In 1932 is daar in Durban (Essenwood) ’n private skooltjie “Tree Tops” 
deur die ouers van die omgewing gestig. Dit het eintlik begin as 'n inrigting 
vir bewegingsleer (euritmiek en ballet) maar het later ’n volwaardige kleu- 
terskool geword.

Dit was die Vrystaat wat die voortou onder die provinsies geneem het met 
die daarstelling van wetgewing in verband met kleuterskole. Onderwysor- 
donnansie nr. 15 (artikel 30) van 1930 het vir die eerste keer amptelik voor- 
siening gemaak vir die ondersteuning van kindergartens (by wyse van die 
betaling van gekwalifiseerde onderwyseresse se salarisse) in woonbuurte waar 
die huislike omstandighede swak was.



Verwikkelinge, ontstaan: eerste kleuterskole 265

Hierdeur is die belangrikheid van kleuterskole met betrekking tot die op- 
voeding van veral minderbevoorregte kinders amptelik erken, en in 1936 en 
1941 het onderskeidelik die Transvaal, die Kaapprovinsie en Natal die 
Vrystaat se voorbeeld gevolg. Die behoeftes van die Vrystaat in dié verband 
was egter gering, want die eerste twee kindergartens (verbonde aan wees- 
huise) het eers in 1937 tot stand gekom.

Die S.A. National Council, wat sedert 1928 steeds geywer het vir die wel- 
syn van die kleuter, het in ’n 1933-besluit die belangrikheid van deeglike ge- 
sondheidsorg vir alle kleuters (nie net die uit minderbevoorregte huise nie) 
herbeklemtoon. In 1934 het daar ook kleuterskole in Kaapstad ontstaan en 
hierna is ’n groot aantal sulke skole dwarsoor die land gestig.

Voor 1936, toe die Anglikaanse Kerk ’n kleuterskool, Ekutuleni (Die plek 
van plesier) in Sophiatown vir swart kinders gestig het, het plaaslike kinder- 
welsynsverenigings reeds in verskeie dorpe en stede kleuterskole vir nie- 
blanke kleuters tot stand gebring.

Ten slotte dien ook gewys te word op die ontstaan van ’n andersoortige 
inrigting vir voorskoolse kinders wat ook in dié tyd sy beslag gekry het en 
skynbaar parallel met die kleuterskobl ontwikkel het, nl. die versorgingsoord.

Die eerste versorgingsoord (destyds bekend as ’n “kinderbewaarskoor' is 
in 1933 in Soutrivier (Kaapstad) deur die Afrikaanse Christelike Vroue Ver- 
eniging (ACW) gestig met die uitsluitlike doel om die kinders van werkende 
moeders fisies te versorg. Sulke versorgingsoorde (in teenstelling met kleu- 
terskole) het nie opgeleide personeel vereis nie.

9.5  Die voorspel tot die totstandkoming van 
kleuterskoolverenigings (1 9 3 4 -  1939)

Gedurende die vroeë dertigerjare het die Rotariërklub, die SA National Council 
for Child Welfare (SA Kindersorgvereniging), die Johannesburgse tak van die 
New Education Fellowship (NEF) en private persone soos drr. Ruth Arndt, 
E.G. Malherbe, H. Nelson, mej. E.M. Brosius, mev. E. Hauptfleisch en an- 
dere die publiek veral deur die pers probeer bewus maak van die dringende 
behoefte aan kleuterskole en die noodsaaklikheid om in dié verband meer ge- 
organiseerd op te tree.

Twee konferensies van die NEF in Julie 1934 te Kaapstad en Johannesburg 
onderskeidelik was van deurslaggewende belang vir die vestiging van voor- 
skoolse onderwys in Suid-Afrika. By die eerste konferensie is voordragte deur 
oorsese sprekers oor voorskoolse onderwys gelewer en ’n komitee vir die Voor- 
skoolse Onderwys is onder voorsitterskap van mnr. H. Thompson saam- 
gestel.

Op 26 Julie het die Johannesburgse tak van die NEF tydens ’n buitengewo- 
ne vergadering ’n Pre-School Association Joint Committee saamgestel om die 
moontlike stigting van ’n National Pre-School Child Association te ondersoek.
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Hierdie komitee (later bekend as die Pretoria and Johannesburg Pre-School Com- 
mittee of Enquiry), onder voorsitterskap van dr. A,J. Milne, het verteenwoor- 
digers van agt verskillende belangegroepe ingesluit wat direkte belang by die 
versorging van die voorskoolse kind kon hê en is in sub-komitees verdeel om 
aandag te gee aan aspekte soos standaarde, finansiering en gekoórdineerde 
optrede met betrekking tot opleiding van onderwyseresse en leerinhoude.

Reeds teen September 1934 is ’n inligtingstuk, deur die finansiële komitee 
aan die Transvaalse Provinsiale Raad voorgelê, waarin ook om finansiële steun 
vir kleuterskole gevra is. Die komitee het veral die gedagte aan die kieuter- 
skool vir minderbevoorregtes (soos in Brittanje) sterk beklemtoon.

Opvoedkundiges het in toenemende mate hul steun aan die oprigting van 
kleuterskole begin gee en by die Volkskongres wat in Oktober 1934 in Kim- 
berley byeen was om die armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika te bespreek, 
is ’n resolusie aanvaar dat daar deur ’n stelsel van voorskoolse onderwys voor- 
siening gemaak moet word vir kinders wat hul in die agterbuurtes van stede 
bevind.

A1 wat nog kort gekom het om dié ideale te verwesenlik, was die same- 
werking en tasbare steun van owerheidsliggame. Dit het gekom toe die Provin- 
siale Raad van Transvaal, in reaksie op die reeds genoemde inligtingstuk en 
op voorstel van mnr. H. Thompson, die Uitvoerende Komitee in November 
1934 versoek het om aandag te gee aan die instelling van ’n skema vir die 
stigting en subsidiëring van kleuterskole. Ingevolge hierdie besluit is ’n de- 
partementele komitee, waarop alle moontlike belanghebbendes verteenwoor- 
dig was, in 1935 saamgestel wat ’n Memorandum aan die Transvaalse On- 
derwysdepartement (TOD) voorgelê het. Hoewel nie ten volle aanvaar nie, 
het die Memorandum (nr. 6 van 1935) die basis gevorm vir die organisasie 
van voorskoolse onderwys in Transvaal. Verder het dit daartoe gelei dat die 
Provinsiale Administrasie:

•  sy bereidwilligheid aangedui het om die salarisse van onderwyseresse te
betaal;

•  die beginsel van voorskoolse onderrig aanvaar het; en
•  ’n bedrag vir voorskoolse onderwys in 1936/1937 bewillig het en riglyne

vir die subsidiëring van kleuterskole neergelê het.

Die erkenning van kleuterskole op dié wyse was beslis ’n stap vorentoe en 
teen die einde van 1936 is reeds sewe kleuterskole finansieël deur die Admi- 
nistrasie ondersteun. Kleuterskole is egter nog nie as ’n integrale deel van 
die onderwysstelsel aanvaar nie en hulle is ook as instellings ten behoewe 
van net minder gegoede kinders beskou.

Die aanbevelings wat sowel ’n Natalse as ’n Transvaalse onderwyskom- 
missie na 1937 in verband met kleinkinderopvoeding gemaak het, het egter 
nie net die beleid teenoor kleuterskole in genoemde twee provinsies beïnvloed
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nie, maar ook bygedra tot die wyer inslag van die kleuterskoolgedagte deur- 
dat ondersteuners tot groter aktiwiteit aangespoor is. Teen die einde van 1939 
was daar dan ook reeds minstens veertien bona fide kleuterskole (drie in Pre- 
toria, agt in Johannesburg en een elk in Durban, Pietermaritzburg en 
Kaapstad). Interessantheidshalwe word enkele opmerkings oor die Transvaal- 
se onderwyskommissie (ook bekend as die Nicol-Kommissie na aanleiding van 
die feit dat dr. Nicol die voorsitter was) gemaak:

•  Die Nicol-Kommissie het die eerste diepte-ondersoek na kleuterskole in 
Transvaal geloods. In die verslag, wat in 1939 verskyn het, is ’n sterk 
pleidooi ten gunste van kleuterskole uitgemaak. Aspekte soos die wenslik- 
heid en noodsaaklikheid van kleuterskole vir minderbevoorregtes, vrywil- 
lige bywoning, moedertaalonderrig en finansiële steun deur die owerheid 
is onder meer duidelik in die verslag belig.

•  Die kommissie het onder meer aanbeveel dat die Provinsiale Administra- 
sie, onder sekere voorwaardes, verantwoordelikheid vir die finansiering 
en beheer van kleuterskole aanvaav en dat Normaalkolleges kursusse moes 
instel vir die opleiding van kleuterskoolonderwyseresse. Die kommissie was 
verder van mening dat kleuterskole in ’n eksperimentele stadium verkeer, 
en nie as deel van die amptelike onderwysstelsel gesien moet word nie.

Die beweging ten behoewe van kleinkinderonderwys was besig om stadig maar 
seker veld te wen!

9 .6  Die stigting van kleuterskoolverenigings vanaf 
1939

9.6 .1  Die K leuterskoolvereniging van Suid-Afrika 
(Nursery School Association of South Africa)

Teen die einde van die jare dertig het daar al ’n hele aantal kleuterskole 
bestaan — gestig en beheer deur verskillende instansies, en waarvoor die pro- 
vinsiale en sentrale regering hoogstens net ’n gedeelte van die finansiële ver- 
antwoordelikhede aanvaar het. Gemeenskaplike probleme van almal wat in 
hierdie veld werksaam was en die noodsaaklikheid om deur samewerking die 
kleuterskool beweging beter te kan dien, het gelei tot ’n groeiende gevoel 
dat die kragte gekonsolideer en gekoórdineer moes word. In 1938 en 1939 
het die Preschool Child Committees van Pretoria en Johannesburg reeds besluite 
in dier voege geneem en ’n nasionale konferensie is vir November 1939 in 
Pretoria gereël, met die doel om ’n kleuterskoolvereniging vir die hele land
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in die lewe te roep. So ’n vereniging, as ’n gesaghebbende liggaam, moes die 
owerhede van advies bedien, as koórdinerende instansie optree en die kleu- 
terskoolgedagte daadwerklik propageer.

Die Pretoria-konferensie onder voorsitterskap van dr. E.G. Malherbe (late- 
re rektor van die Universiteit van Natal), is deur 95 belanghebbendes wat 
65 instansies soos staats-, provinsiale- en onderwysdepartemente, universi- 
teite, opvoedingsinrigtings en vroue verenigings verteenwoordig het, byge- 
woon. By dié geleentheid is die Kleuterskoolvereniging van Suid-Afrika gestig, 
’n grondwet opgestel, ’n nasionale raad van veertig lede benoem, subkomi- 
tees gevorm en ’n uitvoerende komitee saamgestel. (Kyk Bylae A.4). Die Kleu- 
terskoolvereniging van Suid-Afrika sou hiema die lewenskragtigste en invloed- 
rykste kleuterskoolvereniging in Suid-Afrika word. In 1974 is die naam ver- 
ander na Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding (The S.A 
Association for Early Childhood Education).

9 .6 .2  Die Transvaalse Vereniging vir 
K leu teropvoeding

In die praktyk was die nuutgestigte Nursery School Association of S.A. ’n 
oorwegend Engels-georiënteerde organisasie wat sterk beïnvloed is deur ont- 
wikkelinge in Engeland en die Verenigde State van Amerika. Die Vereniging 
het hom ook nie onomwonde ten gunste van moedertaalonderwys, doelbe- 
wuste godsdiensonderrig, gekwalifiseerde lidmaatskap en die bevordering van 
’n eie lewens- en wêreldbeskouing uitgespreek nie. In Afrikanergeledere is 
hierdie neutraliteit as intemasionalisme, liberalisme en selfs holisme beskou. 
Vir die nasionaalgesinde en Calvinistiese Afrikaner van die jare veertig het 
die filosofie van die Kleuterskoolvereniging onder meer die gevaar van dena- 
sionalisering ingehou en die reaksie daarop het van belangeloosheid tot selfs 
verset gewissel.

Die behoefte aan Afrikaans-georiënteerde kleuterskole is benadruk toe daar 
in 1940 by die Universiteit van Pretoria begin is met die opleiding van veral 
Afrikaanssprekende kleuterskoolonderwyseresse.

In April 1942 is mnr. J.H. Greybe (’n afgevaardigde van die Federale Raad 
van SA Onderwysersvereniginge) se voorstel dat lidmaatskap van die Nasio- 
nale Komitee van die Kleuterskoolvereniging van SA tot blankes beperk moes 
word, verwerp. Hiema het mnr. Greybe deur bemiddeling van die Transvaalse 
Onderwysersvereniging die medewerking van die drie Afrikaanse Kerke (Ned. 
Geref., Gereformeerde en Hervormde Kerk), die Suid-Afrikaanse Vrouefe- 
derasie (SAVF) en die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (FAK) 
verkry vir die stigting van ’n Afrikaanse kleuterskoolvereniging, bekend as 
die Transvaalse Vereniging vir Kleuteropvoeding.

Die Transvaalse Vereniging vir Kleuteropvoeding het eers werklik op dreef 
gekom teen 1944 en in 1945 is dit deur die Transvaalse Onderwysersvereni-
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ging amptelik erken. Die Transvaalse Vereniging vir Kleuteropvoeding se 
skole was nie geslote vir Engelssprekendes nie en dit was ’n outonome lig- 
gaam onder die beskerming van die SA Vrouefederasie. ’n Afdruk uit die 
grondwet van hierdie vereniging word verskaf in Bylae B.

9 .6 .3  Die Kaaplandse Vereniging vir 
Kleu terop voeding

Gedurende die vroeë veertigerjare het daar in ’n aantal van die suidelike voor- 
stede van Kaapstad, wat oorwegend Engelssprekend was, 'n behoefte aan 
Afríkaanse kleuterskole ontstaan. So ontstaan ’n kleuterklas te Claremont en 
kleuterskole in Oranjezicht en Bellville.

In 1945 is die Afrikaanse Kleuterskoolvereniging, onder voorsitterskap van 
dr. W J.B. Pienaar gestig. Die naam is uiteindelik verander na Die Afrikaan- 
se Kleuterskoolvereniging van Kaapland. ’n Afskrif van die vereniging se 
grondwet word verskaf as Bylae C.

Hierdie vereniging was in die gelukkige posisie dat dit vanaf die begin sterk 
steun (bv. finansiële hulp, bekendstelling deur middel van artikels in Die Unie 
en die voordra van referate op kongresse) van die SA Onderwysersunie ge- 
kry het.

9 .6 .4  A nder instansies ook gem oeid m et k leu terskole
Behalwe die reeds gemelde verenigings het die volgende instansies waarna 
slegs verwys word ook reeds vroeg betrokke geraak by die stigting en be- 
heer van kleuterskole:

•  The South African Board of Jewish Education (Johannesburg);
•  The Hebrew Nursery School Association (Kaapstad);
•  Die Nederduits Hervormde of Gereformeerde Kerk;
•  Die Nederduits Hervormde Kerk (Pretoria);
•  Die Rooms-Katolieke Kerk;
•  Die SA Nasionale Vroueraad (verskeie takke);
•  Die SA Vrouefederasie (Transvaal);
•  Die Oranje Vrouevereniging (Vrystaat); en
•  Die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (Kaapprovinsie).

Direkte en indirekte betrokkenheid by en steun van die Afrikaanse Taal en 
Kultuurvereniging, die Vrou en Moederbeweging, verskeie munisipaliteite, 
mynowerhede, nywerhede, sakeondememings en diensorganisasies (bv. die 
Tafelronde) en die Verenigde Munisipale Vereniging van SA (reeds sedert 
1942) het ook ’n belangrike rol gespeel in die daarstelling van die nodige fasi- 
liteite vir kleinkinderopvoeding.
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Verder het die volgende staatsdepartemente deur die jare belangrike by- 
draes gelewer:

Die Unie-onderwysdepartement (later die Departement van Onderwys, Kuns 
en Wetenskap), provinsiale onderwysdepartemente, die departemente van 
Volkswelsyn en Gesondheid, en gesondheidsdepartemente van munisipaliteite. 
Behalwe bostaande het daar ook reeds vroeg ’n groot aantal sogenaamde 
privaat-kleuterskole ontstaan met winsbejag as ’n oorwegende motief.

9 .7  Die rol en werksaamhede van kleuterskool- 
verenigings in Suid-Afrika sedert 1940

In hierdie afdeling word net kortliks gewys op van die belangrike verande- 
ringe en ontwikkelinge waarmee die verskillende verenigings in Suid-Afrika 
sedert 1940 gemoeid was.

9.7 .1  Inleiding: enkele individue w at verm elding  
verdien

Kleuterskoolverenigings het deur die jare belangrike bydraes met betrekking 
tot die opvoeding van die voorskoolse kind gelewer. Deur hul werksaamhede 
is die opvoedingsbehoeftes van kleuters onder die aandag van die owerheid 
en die publiek gebring en onder die aandag gehou!

Die wese en koers van die voorskoolse onderwysbeweging moet in ’n groot 
mate toegeskryf word aan die toegewydheid waarmee ’n groot aantal besiel- 
de manne en vroue in en deur hul verenigings gearbei het vir die koórdine- 
ring van kragte en die beïnfvloeding van owerhede tot erkenning van kleu- 
terskole vir byvoorbeeld subsidie-doeleindes en die daarstelling van standaarde 
betreffende geboue, leerinhoude en gesondheidsvereistes. Uit die geledere 
van die Kleuterskoolvereniging van Suid-Afrika (later die Suid-Afrikaanse Ver- 
eniging vir Voorskoolse Opvoeding) kan genoem word dr. E.G. Malherbe 
(voorsitter 1939-1944), dr. R.S. Arndt (voorsitter 1945-1948), prof. J.C. 
Bosman (ere-tesourier 1939-1944), mej. V.K. Webber (vise-voorsitter 
1948-1972 en voorsitter 1972-1979) ens.

Ten opsigte van die Transvaalse Kleuterskoolvereniging verdien vermeld 
te word mev. E. Hauptfleisch, wat sedert 1940 met die stigting van talle kleu- 
terskole gemoeid was. In die spore van hierdie baanbrekers het vele ander 
gevolg en so ’n ereplek verwerf in die annale van hierdie beweging.

9 .7 .2  Toesig vir die handhawing van standaarde, 
in speksies en advies

Onmiddellik na die stigting van die Kleuterskoolvereniging van SA het dié 
Vereniging standaarde neergelê waaraan kleuterskole moes voldoen om vir
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subsidie in aanmerking te kom. Reeds teen 1940 het die provinsiale owerhe- 
de van Transvaal, Kaapprovinsie en die Vrystaat hierdie norme aanvaar om- 
dat die Vereniging as gesaghebbende op dié gebied erken is.

Lede van die Uitvoerende Komitee van die Kleuterskoolvereniging het vir 
baie jare kleuterskole geïnspekteer met die doel om sertifikate en die em- 
bleem van bevoegdheid van die Vereniging aan skole wat aan die vereistes 
voldoen het toe te ken. Die drie sertifikate wat uitgereik is, was:

•  ’n A-sertifikaat vir ’n skool met hoë standaarde, ’n opgeleide personeel en 
wat ’n middagmaal verskaf;

•  ’n B-sertifikaat, soos hierbo, behalwe dat ’n middagmaal nie voorsien is nie; 
en

•  ’n C-sertifikaat aan skole wat eintlik nie op peil is nie en meestal sonder 
opgeleide personeel moes klaarkom. Na die aanbevole verbeterings aan- 
gebring is kon sulke skole aansoek doen om herinspeksie met die doet om 
’n hoër sertifikaat te verwerf.

Die Kleuterskoolvereniging van SA het in 1948 kommer uitgespreek oor die 
“paddastoelontwikkeling” van nie-geregistreerde kleuterskole en die Depar- 
tement van Volkswelsyn daarvan verwittig.

Vanaf 1941 het die Unie-Onderwysdepartement sy kleuterskoolinspektri- 
se, mej. V.K Webber, beskikbaar gestel om kleuterskole namens die Vereni- 
ging te inspekteer. In 1946 het die Onderwyshoofde op versoek van die Ver- 
eniging dat die provinsies self voorsiening moes maak vir die inspeksie van 
kleuterskole, ondemeem om geleidelik reëlings in dié verband in te voer. Natal 
het egter verkies om nog steeds van die Vereniging se inspeksiediens gebruik 
te maak.

Ten slotte moet daarop gewys word dat die Vereniging ook ’n belangrike 
adviserende rol vervul het. Vir baie jare het dit as raadgewende liggaam vir 
die onderwysdepartemente in verband met byvoorbeeld nuwe kleuterskool- 
projekte en geboue gedien; aan die Nasionale Buro vir Standaarde is hulp 
met betrekking tot die standardisering van kleuterskoolmeubels verleen en 
die Vereniging het voortdurend aanbevelings met betrekking tot behoorlike 
gesondheidsregulasies gemaak. Ook die Transvaalse Vereniging vir Kleuter- 
opvoeding het deur die jare daama gestreef om eenvormigheid in kleuter- 
skole ten opsigte van standaarde, salarisskale en werksure te bewerkstellig.

9 .7 .3  Stigting van k leu terskole

A1 die kleuterskoolverenigings het by herhaling die behoefte aan meer en be- 
ter kleuterskole beklemtoon. So het die president van die Kleuterskoolvere- 
niging van SA se toespraak voor die jaarvergadering van 1942 gehandel oor 
“The need for more nursery schools” . Die kleuterskoolverenigings het hulle 
dan ook deur die jare daadwerklik bemoei met die stigting, ondersteuning
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en beheer van kleuterskole. Teen 1953 was daar reeds meer as 150 kleuter- 
skole in Suid-Afrika vir kleuters van alle bevolkingsgroepe.

In die tyd het daar ook kleuterskole en kleuterskoolverenigings vir spesi- 
fieke godsdiensgroepe ontstaan byvoorbeeld die Hebrew Nursery School As- 
sociation en kleuterskole van die South African Board of Jewish Education wat 
teen 1960 reeds ’n vyftigtal skole in Kaapstad en Johannesburg beheer het.

9 ,7 .4  Die bevordering van k leu terskole deur
deputasies, m em oranda, onderhandelinge 
en versoeke

Die Kleuterskoolvereniging van SA/Die SA Vereniging van Voorskoolse Op- 
voeding het tussen 1942 en 1976 bykans vyf-en-twintig memoranda en ver- 
slae aan belanghebbendes voorgelê. Hierin is onder meer met groot oortui- 
ging gepleit vir die erkenning van die kleuterskool as opvoedingsinrigting in 
eie reg, die aanvaarding daarvan as deel van die land se onderwysstelsel, die 
verhoging van subsidies en die verhoging van die status van kleuterskoolon- 
derwyseresse. Enkele ander optredes van dié Vereniging word vervolgens 
slegs kortliks vermeld:

® 1943: ’n Breedvoerige memorandum opgestel en ’n deputasie gestuur na 
die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap insake die staking 
van die opleiding van dogters in Moederkunde aan die huishoudskole.

•  1949: Onderhandelinge met die Uitvoerende Komitee van die Vrystaat lei 
tot die beskikbaarstelling van ’n lening vir die oprigting van kleuterskole.

® 1952: Die Uitvoerende Komitee van die Vereniging versoek die Departe- 
ment van Volkswelsyn om kragtens die Kinderwet van 1937 ’n proklama- 
sie uit te vaardig wat sou verhoed dat ’n inrigting wat nie by die Departe- 
ment van Volkswelsyn of by ’n onderwysdepartement geregistreer was nie, 
(insluitende bewaarskole waaraan daar nie ’n erkende kleuterskool verbon- 
de was nie), die naam kleuterskool kan gebruik. Na lang onderhandelinge, 
samesprekings en vertoë in medewerking met ander belanghebbende in- 
stansies, is daar in Wet 33 van 1960 bepaal dat enige inrigting wat ’n mini- 
mum van ses kinders drie uur per dag alckomodeer, geregistreer moet word.

•  1966: Memorandum aan die Departement Nasionale Opvoeding waarin die 
instelling van deeltydse opleidingskursusse vir kleuterskoolonderwyseresse 
voorgestel word.

•  1968: Een van die ideale waarvoor die Vereniging hom jare lank beywer 
het is verwesenlik toe munisipale regulasies aanvaar is waarvolgens alle 
plekke wat kinders van twee jaar en ouer huisves of versorg aan inspek- 
sies deur gesondheidsbeamptes onderhewig sal wees.

•  1976: Memoranda aan die departemente verantwoordelik vir Swart-, Indiër- 
en Kleurlingonderwys in sake die opleiding van kleuterskoolonderwyse- 
resse en die uitbreiding van voorskoolse fasiliteite vir hierdie groepe.
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Die Transvaalse en ander Afrikaanse kleuterskoolverenigings het ook gereeld 
met hoër instansies soos die Administrateurs en die Direkteurs van Onder- 
wys onderhandel met die oog op die bevordering van die belange van die ver- 
enigings en van die Afrikaanse kleuterskool.

9 .7 .5  Formulering van beleid en die bepaling van 
die p lek  van k leu terskole

Deur samewerking onderling en met ander liggame het kleuterskoolvereni- 
gings deur die jare heen gehelp om die beleid oor die plek van die kleuter- 
skool in die onderwysstelsels van Suid-Afrika te formuleer. In 1940 reeds het 
’n spesiale komitee van die Kleuterskoolvereniging van SA ’n verslag vir die 
Komitee van Hoofde van Ondenvysdepartemente in die verband opgestel wat 
toe voorgelê is aan die Provinsiale Raadplegende Komitee.

Op die kongres van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie van 1946 het ’n 
referaat, “Die opvoeding van die voorskoolse kind’’, gelei tot die aanvaar- 
ding van verskeie beskrywingspunte ten gunste van die kleuterskool en die 
beweging in die algemeen.

Die Uitvoerende Komitee van die Kleuterskoolvereniging van Suid-Afrika 
se taak was (en is) om adviserend en koórdinerend op te tree en die beleid 
van hierdie Vereniging te formuleer.

In 1950 het die voorsitter van die Kaaplandse Vereniging vir Kleuterop- 
voeding die beleid en strewe van dié Vereniging aangedui en die geloof in 
kleuterskole as middel tot koórdinering van alle dienste aan voorskoolse kin- 
ders, uitgespreek. In 1954 het die Uitvoerende Komitee van die Kleuter- 
skoolvereniging van SA en afgevaardigdes van die destydse Nederduits 
Hervormde of Gereformeerde Kerk (tans die Ned. Geref. Kerk) byeengekom 
om sekere standpunte oor kleuterskole (bv. die noodsaaklikheid van kleuter- 
skole, meer staatsteun ens.) te bespreek. Die aanbevelings van die Vereniging 
in dié verband is uiteindelik deur die sinode van die kerk aanvaar en sodoen- 
de is ’n invloedryke bondgenoot bekom.

9 .7 .6  Kongresse en jaarvergaderings en die 
aanbieding van referate en lesings

Die verskillende kleuterverenigings poog om kennis en insig oor die kleuter 
en sy besondere behoeftes en die noodsaaklikheid van kleuteronderwys te 
versprei. In dié verband het referate en besprekingspunte tydens kongresse 
en jaarvergaderings nog altyd ’n belangrike bydrae gelewer. Tydens die kon- 
gres van die Transvaalse Vereniging vir Kleuteropvoeding van 1951 is by- 
voorbeeld die volgende referate deur gesaghebbendes gelewer: die intellek- 
tuele ontwikkeling van die voorskoolse kind, die praktiese organisasie van 
kleuterkole en die inskakeling van die ouers by die werksaamhede van ’n skool
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en die finansiering van kleuterskole. By dié geleentheid is die Afrikaanse kleu- 
terskool ook deeglik in oënskou geneem deur besprekings oor onder meer 
die voorwaardes vir die stigting van private kleuterskole, ’n pensioenskema 
vir kleuteronderwyseresse, die moontlike uitbreiding van finansiële ondersteu- 
ning deur die Transvaalse Onderwysdepartement, die verskaffing van vrye 
biblioteekdienste aan kleuterskole en onderlinge uitruilbesoeke tussen hoofde 
van kleuterskole.

Die president van die SA Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding het in haar 
rede van 1954, “The pre-school child in a changing society”, onder meer die 
volgende aspekte behandel: verbeterde opleidingsentra; die professionele sta- 
tus van opgeleide kleuterskoolonderwyseresse; finansiële steun vanuit ower- 
heidsweë en die behoefte aan die samewerking van alle belanghebbendes ten 
behoewe van die kleuter. Na aanleiding van hierdie voordrag is ’n Memoran- 
dum, “Waarom Kleuterskole?” opgestel wat onder andere aan die Jeugkom- 
missie van die Ned. Geref. Kerk se sinode voorgelê is. Die gevolg was die 
reeds gemelde vrugbare samewerking met die Transvaalse Vereniging vir 
Kleuteropvoeding wie se lede veral op die platteland byna uitsluitlik lidmate 
van dié kerk was.

Die jaar 1961, toe die presidensiële rede gehandel het oor “The nursery 
school after 30 years” , het die volgende sake besondere aandag van die SA 
Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding geniet: die status van kleuterskoolon- 
derwyseresse; kleuterskole vir serebraal verlamdes; die oprigting van Ban- 
toekleuterskole en die opleiding van Bantoeonderwyseresse vir dié skole en 
die verkryging van verhoogde subsidies. Die vertoë wat na aanleiding van 
hierdie besprekings gerig was, het tot gevolg gehad dat kleuterskoolonder- 
wyseresse dieselfde diensvoorwaardes as gewone dagskoolonderwyseresse 
sou geniet; die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap ingestem 
het om die salarisse van onderwyseresse in kleuterafdelings, verbonde aan 
skole vir gestremdes, ten volle te betaal en verhoogde subsidies in Kaapland 
en Natal toegestaan is.

9 .7 .7  Publikasies en propaganda

Van die begin af het kleuterskoolverenigings besef dat die steun van ’n goed- 
gesinde en goedingeligte publiek noodaaklik is om die beweging te laat groei. 
Oortuigings- en voorligtingswerk het dus ’n belangrike plek in die program 
van werksaamhede gekry. Die kleuterskoolvereniging het aanvanklik die Child 
Welfare Magazine en daarna Childhood as amptelike organe gebruik. Een blad- 
sy is gereeld in die tydskrifte aan die Vereniging afgestaan vir ’n artikel in 
Engels en Afrikaans.

Na 1940 het onder meer die volgende brosjures die lig gesien: Waarom kleu- 
terskoleP/Why nursery schools?; Jannie gaan kleuterskool toe; Lookingafteryoung 
children; Kleuterskole in Suid-Afrika/Nursery schools in South-Africa; Hoe om 
’n kleuterskool te stig/How to start a nursery school en The need for nursery schools.
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Literatuur oor kleuterskole is ook verskeie kere vanuit Engeland en Ameri- 
ka bestel en hier versprei. Die Kleuterskoolhandboek/The Nursery School Hand- 
book het sedert 1942 verskeie uitgawes beleef en is steeds ’n belangrike hand- 
leiding vir die onderwyser, student en kleuterskoolbesture. In 1959 het die 
Vereniging ook besluit om kwartaalliks ’n nuusbrief uit te stuur om die saak 
van kleuteronderwys te bevorder.

Insake lektuur oor kleuteropvoeding het die Transvaalse Vereniging vir 
Kleuteropvoeding ook verskillende publikasies tot sy krediet, byvoorbeeld: 
’n Handleiding vir kantooradministrasie (deur mev. E. Hauptfleisch) en Kleu- 
terklankies (d.i. jaamuusboekies).

Lede van die Kaaplandse Vereniging van Kleuteropvoeding het in 1946 en 
1947 deur middel van artikels in Die Unie die funksie, waarde en doelstel- 
lings van kleuterskole gepropageer. Onderstaande is enkele artikels wat in 
dié verband verskyn het: Die Afrikaanse kleuterskool (J.H. Hofmeyer); Die 
moontlikhede en beperkings van kleuterskole — soos gesien deur 'n psigo-analis 
(J.G.M.); Kleuterskole en die opvoeding van die voorskoolse kind (M. Kriel) en 
Die opvoeding van die kleuter deur die eeue (J.F. Burger).

9 .7 .8  Aandrang op nasionale en internasionale  
erkenning

Vanaf die begin het die kleuterskoolverenigings ’n ononderbroke stryd om 
erkenning en finasiële steun vanaf owerheidsweë gevoer. Die eerste deurbraak 
het in 1937 gekom toe die Transvaalse Provinsiale Raad besluit het om bona 
fide kleuterskole onder beheer van die Kleuterskoolvereniging van Suid-Afrika 
op ’n per kapita basis te finansier. In die daaropvolgende jare was daar egter 
min vordering omdat die verskillende owerhede — uniaal, provinsiaal en 
plaaslik — geeneen bereid was om volle verantwoordelikheid vir kleutersko- 
le te aanvaar nie.

Behalwe die gebrek aan finansiële steun het die nypende tekort aan opge- 
leide kleuterskoolonderwyseresse ook ’n demper op ontwikkeling geplaas. 
Tussen 1940 en 1946 was die Hoofde van Onderwysdepartemente en die In- 
terprovinsiale Raadgewende Komitee wel gewillig om die kleuterskoolbewe- 
ging te steun en as deel van die onderwysstelsel te erken. So byvoorbeeld 
het die Transvaalse Vereniging vir Kleuteropvoeding in 1945 erkenning van 
die Transvaalse Onderwysdepartement verkry, maar nie juis veel finansiële 
steun nie. Na vertoë in 1949 is die Vereniging as ’n liefdadigheidsvereniging 
geregistreer en het daarmee onder andere die reg op fondsinsameling verkry.

Teen 1958 was daar al 130 kleuterskole vir Blankes (Kaapprovinsie dertig, 
Natal sestien, Vrystaat elf en Transvaal negentig), twintig vir Kleurlinge 
(Kaapprovinsie agtien, Natal een, Transvaal een) en een vir Asiate in die 
Transvaal wat finansiële steun ontvang het. Nadat die Kaaplandse Vereni- 
ging vir Kleuteropvoeding in 1947 tevergeefs probeer het om ’n federasie van 
provinsiale Afrikaanse kleuterskoolvereniginge te stig (die Kleuterskoolve-
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reniging van SA het toe reeds op dié basis gefunksioneer) is ’n Nasionale Ver- 
eniging van Kleuteronderwyseresse deur die Kleuterskoolvereniging van SA 
in Johannesburg gestig. As lede sou ook “all certified nursery helpers,” asook 
“all uncertified teachers working in recognised nursery schools” , toegelaat 
word.

Naas die stryd om nasionale erkenning het die Kleuterskoolvereniging van 
SA hom ook op internasionale vlak laat geld. In 1960 byvoobeeld het afge- 
vaardigdes van die Kleuterskoolvereniging van SA die wêreldkongres oor die 
kleuter in Joegoe-Slawië bygewoon. By dié geleentheid is die noodsaaklik- 
heid van onderlinge samewerking in verband met die opleiding en statusver- 
hoging van kleuteronderwyseresse bespreek. Deur die bywoning van sulke 
geleenthede het die Vereniging ook op die hoogte gebly van die jongste we- 
tenskaplike ontwikkelinge op die gebied van voorskoolse onderwys in die 
buiteland.

9 .7 .9  Opleiding en diensvoorw aardes van kleuter- 
skoolpersoneel

Deur die jare het veral die SA Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding en die 
Transvaalse Vereniging vir Kleuteropvoeding hul beywer vir die daarstelling 
van doeldienlike opleidingsgeriewe vir aspirant kleuterskoolonderwyseresse. 
Pogings is ook van tyd tot tyd aangewend om die standaard van die opleiding 
van kleuterskoolonderwyseresse te verhoog.

Om in spesifieke opleidings- en personeelbehoeftes te voorsien is vakan- 
siekursusse gereeld gehou: in 1944 ’n opleidingskursus om die personeelte- 
kort in kleuterskole te bekamp; in 1951 ’n oriënteringskursus vir personeel 
insake die toelating van vyfjariges tot die openbare primêre skool; in 1953 
’n kursus oor die versorging en opvoeding van kleuters in hospitale, kinder- 
huise en kleuterskole.

Ander opleidingsgeleenthede, soos die Kleuterweek wat in 1954 deur die 
SA Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding gereël is, is ook van tyd tot tyd 
aangebied. Hierdie Vereniging het nie net morele steun aan die opleiding van 
Blanke kleuterskoolonderwyseresse verleen nie, maar ook met betrekking 
tot die opleiding van sowel Swart as Kleurling leerkragte.

Die verskillende verenigings het deur die jare ook voorspraak gedoen vir 
die belange van almal wat met kleuteropvoeding (onderwyseresse sowel as 
lekehulp) gemoeid was. Salarisse, werksure en diensvoorwaardes is, wanneer 
nodig, met die owerhede bespreek. Die Joodse Kleuterskoolvereniging het 
byvoorbeeld reeds in 1959 ’n pensioenskema vir hul onderwyseresse ingestel.

9 .7 .1 0  Finansiering en subsidiëring van kleuterskole

Hierdie aspek is reeds in die vorige afdeling bespreek en daar word dus hier 
met enkele belangrike ontwikkelinge volstaan. ’n Verslag van die Hoofde van
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Onderwysdepartemente in 1940 oor “Nursery schools and a proposed state 
subsidy in respect thereof” , het ’n groot invloed gehad op besluite deur die 
Interprovinsiale Raadgewende Komitee ten opsigte van subsidies.

Die eerste finansiële steun (’n bedrag van £2 000 (R4 000) vir die hele land!) 
van die sentrale regering in 1941 was onder meer ’n uitvloeisel van voorstel- 
le in die vermelde verslag. Hierna het die verskillende provinsies die een na 
die ander deur ordonnansiebepalings subsidies aan kleuterskole gemagtig. 
In die stryd om die verhoging van toelaes het die SA Vereniging vir Voor- 
skoolse Onderwys (1942 en 1960), die Transvaalse Kleuterskoolvereniging 
(1947) en ander verenigings soos byvoorbeeld die SA Vrouefederasie (1960) 
deur hul herhaalde vertoë ’n belangrike rol gespeel.

So is die weg voorberei vir die Verslag van die Schuman-Kommissie in 1964 
wat daartoe gelei het dat subsidies weer in 1970 verhoog is. Die verenigings 
het ook daarin geslaag om stadsrade, ander liggame en privaat persone van 
tyd tot tyd te oorreed om skenkings in die vorm van geld of vaste eiendom 
vir kleuteronderwysdoeleindes te skenk. Nie net is subsidies verhoog nie, maar 
daar is ook aan steeds meer skole toelaes toegeken. Teen 1975 was daar by- 
voorbeeld vir Blankes 455, vir Kleurlinge 151 en vir Swartes 130 voorskool- 
se inrigtings wat subsidies van owerheidswee ontvang het.

9.7 ,11  Taalmedi um
Afrikaanssprekende lede van die SA Vereniging vir Voorskoolse Opvoeding 
het hul voortdurend beywer vir groter tweetaligheid in sake van dié Vereni- 
ging en die skole verbonde aan die Vereniging.

Tussen 1942 en 1946 was die onderwyseresse van hierdie Vereniging hoof- 
saaklik Engelssprekend en het die Vereniging nie voorsiening gemaak vir die 
onderrig in die moedertaal (hoofsaaklik ten opsigte van Afrikaansspreken- 
des) nie. In 1947 is die beleid van moedertaalonderwys aanvaar “in soverre 
dit die individuele kind beïnvloed”. Die kleuterskole wat vir spesifieke groe- 
pe gestig is, het gewoonlik ook die moedertaal van die kleuters as onderrig- 
medium gebruik.

9.8  Die opleiding van kleuterskoolonderwyseresse 

9.8 .1  Inleiding
Vanaf die begin van die kleuterskoolbeweging in Suid-Afrika was daar ’n te- 
kort aan goed opgeleide kleuterskoolonderwyseresse en vir baie jare, selfs 
tot in die jare sewentig het ’n groot aantal ongekwalifiseerde persone onder- 
wysposte by kleuterskole beklee. Oorspronklik was al die beskikbare kleu- 
terskoolleerkragte persone wat in Engeland en die VSA opgelei is.
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Die verdeelde beheer in die onderwys sedert 1910 waardeur die Sentrale 
Regering verantwoordelik was vir hoër onderwys (wat ook die opleiding van 
kleuterskoolonderwyseresse ingesluit het) en die feit dat die provinsiale ad- 
ministrasies hoofsaaklik verantwoordelik was vir die stigting en onderhou- 
ding van kleuterskole, het ontwikkeling op dié gebied vir ’n lang tydperk 
lamgelê.

9 .8 .2  Die opleiding van Blanke kleu terskoolonder- 
w yseresse

Die eerste stappe in dié verband is in 1938 geneem met die stigting van ’n 
selfstandige Departement vir Voorskoolse Onderwys en Onderwysopleiding 
aan die Witwatersrandse Tegniese Kollege onder beheer van die destydse 
Unie-Onderwysdepartement en die latere Departement van Onderwys, Kuns 
en Wetenskap. In 1962 is die naam verander na The Johannesburg Training 
College for Nursery School Teachers.

Die tekort aan opgeleide kleuterskoolonderwyseresse, ook in die ander pro- 
vinsies, het gelei tot die besluit deur die Departement van Onderwys, Kuns 
en Wetenskap om ’n tweede opleidingsinrigting in die suide te vestig. Toe 
die Universiteit van Kaapstad en die Kaapstadse Tegniese Kollege nie be- 
trek kon word nie het die South African National Council for Child Welfare 
met die hulp van die Mothercraft Committee ofthe Cape Town Life Protection 
Society die inisiatief geneem, en kon opleiding reeds in 1939 begin in ’n ge- 
bou op die perseel van die Lady Buxton Home of Mothercraft of the Mother- 
craft Training Centre. Teen 1944 was dié fasiliteite onvoldoende en is Barkly 
House (in Claremont) aangekoop.

In 1945 het die Minister van Onderwys die Buxton Pre-school Training Centre 
(die latere Barkly House Training College for Nursery Education) as ’n plek 
van hoër onderwys verklaar. In 1957 is die kollege oorgeneem deur die De- 
partement van Onderwys, Kuns en Wetenskap (later Nasionale Opvoeding) 
en in 1977 is dit oorgedra aan die Kaapse Provinsiale Onderwysdepartement. 
Hierdie eerste twee opleidingsinrigtings het hul eie kleuterskole gehad waar 
die studente hul praktiese werk kon afhandel. Opleiding het deur medium 
van Engels geskied.

In antwoord op die groot aanvraag na gekwalifiseerde Afrikaansspreken- 
de kleuterskoolonderwyseresse het die Universiteit van Pretoria in 1940 ’n 
kursus vir die opleiding van kleuterskoolonderwyseresse ingestel.

Daar was nie ’n kleuterskool direk verbonde aan hierdie universiteit nie 
en die studente het praktiese ondervinding opgedoen in nabygeleë kleuter- 
skole, en op die platteland.

Teen 1957 het die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap ’n to- 
taal van 452 sertifikate (drie jaar na matriek) en diplomas (een jaar nagraads) 
uitgereik terwyl 99 studente die kursus aan die Universiteit van Pretoria deur- 
loop het. Dit was egter duidelik dat die bestaande fasiliteite nie kon voorsien
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in die groter wordende aanvraag na kleuterskoolpersoneel nie. Dit het daar- 
toe gelei dat die Onderwyskolleges en Universiteite sedert 1971 al meer on- 
derwyseresse begin oplei het, veral na 1975 toe die onderwyskolleges/onder- 
wyserskolleges toegelaat is om meer studente in te skryf. As uitvloeisel hier- 
van is in 1973 kriteria vir die opleiding van onderwyseresse en die waardebe- 
paling van die Suid-Afrikaanse kwalifikasies vir indiensnemingsdoeleindes 
(net soos vir alle ander onderwysersopleiding) geëvalueer, en deur die Komi- 
tee van Onderwyshoofde (KOH) goedgekeur.

Teen 1975 is kleuterskoolonderwyseresse ook by die onderwyserskolleges 
te Mowbray en Graaff-Reinet, en die onderwyskolleges te Pietermaritzburg, 
Edgewood (Pinetown), Pretoria, Goudstad, Johannesburg en Potchefstroom 
opgelei.

Ten opsigte van Blankes was daar ook vroeë pogings in verband met die 
opleiding van kleuterskoolhelpers of assistente. Die eerste kursusse by die 
Mothercraft-Training Centre (Claremont) vir Blankes en by die Tafelberg House 
Board of Aid (Kaapstad) vir Kleurlinge was nie baie suksesvol nie. Hiema, 
in 1941, is ’n spesialiseringskursus (drie jaar) vir die opleiding van kleuter- 
skoolhelpers by die Huishoudkunde Skool, George en by die Tempe Nywer- 
heidskool ingestel. Later het die Huishoudkunde Skool Potchefstroom en die 
Departement van Kleuteronderwys aan die Witwatersrandse Tegniese Kol- 
lege soortgelyke kursusse aangebied. Toe dié opleiding in 1960 gestaak is, 
was 281 assistente reeds so opgelei.

9 .8 .3  Die opleiding van Sw art k leu terskoolonder -  

w yseresse

Die eerste opleiding in Transvaal het reeds aan die begin van die jare dertig 
by die Ekutuleni Kleuterskool (Sophiatown, Johannesburg) ’n aanvang geneem, 
hoofsaaklik as ’n noodmaatreël om in die nypende tekort aan kleuterskool- 
personeel te voorsien. Tot 1946 het die Transvaalse Onderwysdepartement 
(Afdeling Bantoe-onderwys) sertifikate wat by dié skool verwerf is, erken en 
in dié jaar ook verantwoordelikheid vir die salarisse van opleidingspersoneel, 
kursusse en eksaminering ten opsigte van hierdie opleiding aanvaar. Die ywer 
van die Kleuterskoolvereniging van SA het in 1947 gelei tot die instelling van 
’n driejarige kursus (na st 8) en ’n tweejarige kursus (vir ouer studente met 
ander onderwyserskwalifikasies). Laasgenoemde groep is tot 1955 by die Di- 
konyaneng (Orlando) Kleuterskool opgelei. Tussen 1947 en 1958 (toe oplei- 
ding gestaak is) is ’n honderd-en-vyftigtal onderwyseresse so opgelei.

Wat Natal betref is daar gedurende die tydperk 1947 tot 1950 ’n tweejari- 
ge kursus (na St 8) vir Swart studente by Edendale (Pietermaritzburg) onder 
beheer van die Natalse onderwysowerheid se afdeling vir Bantoe-onderwys 
aangebied. ’n Soortgelyke kursus is ook by Enkuliso (Lamontsville, Durban) 
ingestel. As gevolg van die oomame van onderwys vir Swartes deur die sen- 
trale (uniale) regering, is die Natalse opleidingskursusse tussen 1955 en 1958
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tot een jaar verkort. Die aantal onderwyseresse wat so opgelei is kon slegs 
in geringe mate in die groot aanvraag voorsien!

In 1969 het die Departement van Bantoe-onderwys ’n nuwe eenjarige (na 
St 8) kursus vir die opleiding van kleuterskoolpersoneel by die Jabulani Teg- 
niese Skool (Soweto) ingestel, en hiema het soortgelyke kursusse gevolg by 
Bakofeng (Rustenburg) en Umlazi (Durban) in 1970, en by Mdantsane (Oos- 
Londen) in 1974.

Teen 1975 het die volgende inrigtings ook Swart kleuterskoolonderwyse- 
resse opgelei: Soweto Teacher’s Training College, St Francis Adult Education 
Centre (Langa, Kaapstad), Madadeni Training School, Mamokgalake Chuene 
Training School (Groblersdal), Mgwenya Training School (Karino), Thalaba- 
ne Training School (Rustenburg), Tshiya Training School (Witsieshoek), Zwe- 
litsha Training School en Jabulani State School (Soweto).

9 .8 .4  Die opleiding van K leurlingkleuterskoolonder -  

w yseresse

Tussen 1952 en 1957 het die Barkly House Training College deur middel van 
’n eenjarige kursus (na St 8) twee-en-twintig Kleurling kleuterskoolassisten- 
te opgelei. Die Athlone Group for Nursery Education het in 1962 daarin geslaag 
om die Athlone Nursery School and Training Centre tot stand te bring. Hier- 
die inrigting is finansieel deur die Administrasie van Kleurlingsake ondersteun 
en het aanvanklik ’n een-en-’n-halfjarige kursus aangebied wat in 1972 tot 
’n tweejarige kursus uitgebrei is.

9 .8 .5  Die opleiding van Indiër k leu terskoolonder -  

w yseresse

Vir baie jare het kultuur- en godsdienstige beskouinge die behoefte aan kleu- 
terskole vir Indiërs beperk.

Tussen 1939 en 1957 is slegs een groep Indiër kleuterskoolonderwyseres- 
se opgelei. Die groep van sewe het in 1950 die een-en-’n-halfjarige kursus 
van die Departement van Onderwys, Kuns en Wetenskap deurloop. Teen 1975 
het die aanvraag vir kleuteronderwyseresse ook by hierdie gemeenskap toe- 
geneem en opleiding is verskaf aan die Springfield College ofEducation (Dur- 
ban), Transvaal College of Education (Fordsburg, Johannesburg) en die M.L. 
Sultan College (Durban) wat die Nursery A id ’s Diploma aangebied het.

9 .8 .6  Die opleiding van Joodse kleuterskoolonder- 
w yseresse

Teen 1960 het daar twee seminaries vir die opleiding van Joodse onderwy- 
sers bestaan, waar ook ’n beperkte aantal kleuterskoolonderwyseresse opge-
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lei is vir Joodse kleuterskole. In Johannesburg geskied die opleiding aan die 
Rabbi Judah Leib Zlotnik-Seminary wat in die veertigerjare tot stand gekom 
het. Die ander seminarie is in Kaapstad en het net soos die een in Johannes- 
burg beheer oor hul eie leergange en eksamens.

9 .8 .7  Opleiding vir alle gem eenskappe aan die  
U niversiteit van Suid-Afrika

Sedert 1969 het die Universiteit van Suid-Afrika ’n diploma-kursus in kleu- 
teronderwys aangebied, en in 1974 (na goedkeuring van die regulasie ten op- 
sigte van die opleiding van kleuteronderwyseresse) is ook die Nasionale Hoër 
Onderwysdiploma vir die pre-primêre skool ingestel. In dié jaar het honderd- 
agt-en-tagtig studente vir die nuwe kursus ingeskryf terwyl vyf-en-sestig nog 
die bestaande kursus gevolg het. In 1975 is hierdie kursusse vervang met 
die Hoër Onderwysdiploma (Pre-Primêr) en die Hoër Onderwysdiploma (Na- 
graads Pre-primêr).

9 .9  Kleuterskoolwetgewing in Suid-Afrika

Die magtiging van voorskoolse onderwys deur wetgewing het reeds in die 
vroeë dertigerjare begin toe die Vrystaat (Provinsiale Administrasie) in 1930 
die voortou geneem het, gevolg deur Transvaal (1936) en die Kaapprovmsie 
en Natal (1941). Sedert 1945 was die Sentrale Regering bereid om 50 % tot 
die onderwysbegroting van die provinsies (wat ook uitgawes aan geregistreer- 
de kleuterskole ingesluit het) by te dra. Daar sou egter bykans dertig jaar 
verloop voordat die beleid ten opsigte van kleuterskole duidelik geformuleer 
is. Dit het eers in 1960 geskied met die promulgering van Wet no 33 (ook 
genoem die Kinderwet) wat die posisie van die kleuter in kinderbewaarhuise 
opgeklaar het.

Volgens dié Wet moes alle instansies wat ses of meer kinders teen vergoe- 
ding huisves en versorg — en nie by ’n onderwysdepartement geregistreer 
is nie — by die departement van Volkswelsyn en Pensioene registreer. Alle 
plekke wat voldag versorging aan kinders van verskillende ouderdomme bied, 
nl. bewaarskole-cum-kleuterskole, bewaarskole en crêches, moes dus by dié 
departement registreer.

In die Wet op die Nasionale Onderwysbeleid van 1967 is pre-primêre on- 
derwys slegs by implikasie ingesluit waar daar verwys is na skole “wat deur 
die Departement of ’n provinsiale administrasie in stand gehou, bestuur en 
beheer of gesubsidieer is.” Kleuteronderwys was dus nog nie duidelik om- 
skryf nie en die onsekerheid het daartoe gelei dat die Minister van Nasionale 
Onderwys in 1968 dit aan ’n inter-departementele komitee opgedra het om 
ondersoek in te stel aangaande pre-primêre onderwys vir Blankes in die Re- 
publiek van Suid-Afrika. In hul verslag het die komitee onder meer bevind 
dat pre-primêre onderwys ’n diens is wat onder die owerheid moet ressorteer
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en dat die verantwoordelikheid daarvoor aan die provinsiale administrasie oor- 
gedra behoort te word. Die verslag en aanbevelings is deur die Minister aan- 
vaar, en in 1969 in ’n persverklaring bekend gemaak. Die volgende aspekte 
is onder meer deur die verklaring opgeklaar: ouderdomsbepaling ten opsigte 
van kleuters, die informele en opsionele aard van kleuteropvoeding, die op- 
voedingsprogram van bewaarskole, beheer deur die provinsiale onderwysde- 
partemente, voorwaardes vir verpligte registrasie, stigting van private kleu- 
terskole, verpligte inspeksie deur inspektrises/inspekteurs van die provinsia- 
le administrasies vir alle kleuterskole en ’n uiteensetting van die inhoud van 
’n goedbeplande opvoedingsprogram.

In 1969 is hierdie bepalings deur die aanvaarding van die Wysigingswet 
op die nasionale onderwysbeleid (Wet 73 van 1969) bekragtig. Hierdie ont- 
wikkeling het beteken dat die bestaande onderwysordonnansies van die ver- 
skillende provinsies op gepaste wyse gewysig moes word om kleuteronder- 
wys ook onder die beheer van die verskillende Direkteure van Onderwys — 
as verteenwoordigers van die verskillende provinsiale administrasies — te 
plaas. Transvaal het die voortou geneem en uitvoering aan die Minister se 
opdrag (soos vervat in die persverklaring en Wet 39 van 1967) by wyse van 
Ordonnansie 17 van 1969 gegee.

Finale duidelikheíd is egter eers in 1970 verkry na onderhandelinge tussen 
verteenwoordigers van die Departement van Volkswelsyn en Pensioene en 
die provinsiale onderwysdepartemente ten opsigte van bewaarskole en 
bewaarskole-cum-kleuterskole. Daar is toe ooreengekom oor aspekte soos re- 
gistrasie, standaarde (ten opsigte van fasiliteite), die byhou van rekords en 
die toekenning van subsidies. Hiema het die ander provinsies ook hul ordon- 
nansies gewysig om pre-primêre onderwys in hul onderwysstrukture in te sluit 
en kleuterskole te akkomodeer. Elke provinsie het hiema die nasionale be- 
leid insake kleuteronderwys binne die raamwerk van sy eie program aange- 
pas wat daartoe gelei het dat daar vandag ’n groot verskeidenheid pre-primêre 
skole in Suid-Afrika bestaan. In Transvaal is daar byvoorbeeld provinsiale, 
gesubsidieerde en private pre-primêre skole. Natal het vier tipes, naamlik pro- 
vinsiale, provinsiaal-beheerde, gesubsidieerde en privaatskole. In die OVS is 
daar slegs provinsiaal-beheerde pre-primêre skole en in Kaapland bestaan pro- 
vinsiale pre-primêre skole, pre-primêre klasse verbonde aan primêre skole, 
gesubsidieerde skole en privaatskole.

Die posisie van voorskoolse onderwys is uiteindelik bepaal deur onder meer 
die Wysigingswet op Onderwyswette no 6 van 1973 en die Wysigingswet op 
die Nasionale Onderwysbeleid no 17 van 1975.

9 .1 0  Enkele ontwikkelinge sedert 1970

Die Bernard Van Leer Foundation het in die tydperk sedert 1970 Early Learn- 
ing Centres in Athlone (1970 vir Kleurlinge), Entokesweni, Soweto (1973 vir 
Swartes) en Chatsworth (1976 vir Indiërs) gestig wat verdere geleenthede ge-
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bied het vir navorsing oor kleinkinderopvoeding en die opleiding van 
kleuterskoolpersoneel.

Verskeie universiteite het ook institute, kinderleidingsklinieke en departe- 
mente van kinderontwikkeling gestig wat voorsiening maak vir gevorderde 
opleiding, leiding en navorsing op dié gebied. By die Universiteit van Kaapstad 
het ook ’n Institute of Child Health begin funksioneer.

In Wes-Kaapland het die Gemeenskapsontwikkelingsvereniging (van die 
Landelike Stigting) en die Westem Cape Society forEarly Childhood Education 
waardevolle bydraes begin lewer, en is ook talle speelgroepe soos byvoor- 
beeld die van die Nyanga Community Playgroups gestig.

Die Departement van Onderwys in die Ciskei is ook positief ingestel om 
pre-primêre onderwys ’n integrale deel van die land se onderwysstelsel te 
maak. Teen 1978 was die Ciskei Association for Early Childhood Education 
reeds baie aktief op dié gebied.

Onder die groot aantal aksies (verenigings, projekte, programme) wat se- 
dert die sewentigerjare ten behoewe van die voorskoolse kind geskep is, word 
enkeles slegs vermeld:

•  Grassroots Educare Trust (1972) — Kaapstad en omgewing;
•  Early Learning Centre (1972) — Athlone;
•  Entokozweni Early Learning And Community Services Centre (1974) — 

Soweto;
•  The Natal and Kwa Zulu Zenzele Women’s Association (1977);
•  The Early Learning Research Unit (1979);
•  Early Learning Centre (1982) — Bophuthatswana;
•  The Alexandra Childminding Project (1982);
•  Association for Preschool Education, Careand Trainingi 1983) — Wes-Kaap;
•  Training and Resources in Early Education (1984) — Natal/Kwa Zulu;
•  The National Preschool Project (1984).

9 .11  Samevattende gevolgtrekkings

Soos in Europa en Engeland is die gedagte en eerste pogings tot die daarstel- 
ling van voorskoolse onderwys ook in Suid-Afrika uit sosio-ekonomiese nood 
gebore. Toegewyde individue, gesteun deur plaaslike organisasies en gesond- 
heidsbeamptes het ’n groot rol gespeel in die stigting van die eerste 
kleuterskole.

In die stadige ontwikkeling hiema kan hoofsaaklik drie stadia onderskei 
word:

•  Die tydperk 1930 tot 1952 is gekenmerk deur moeisame vordering, maar 
tog ook positiewe ontwikkelinge op vele terreine. Betekenisvolle verwik- 
kelinge tydens dié tydperk was:
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-  die ontstaan van fasiliteite vir die opleiding van kleuterskoolpersoneel 
by twintig inrigtings (16 vir Blankes, 3 vir Swartes en 1 vir Kleurlinge);

-  die ontstaan van verskeie kleuterskoolverenigings;
-  die vier provinsiale administrasies aanvaar die verantwoordelikheid ten 

opsigte van die finansiering en die handhawing van standaarde by 
kleuterskole;

-  die erkenning van die opvoedkundige waarde van kleuterskoolbeginsels 
en -metodes deur die Departement van Volkswelsyn en verskeie Kin- 
derwelsynorganisasies lei tot hoër standaarde in voorskoolse sorg 
landswyd;

-  toenemende steun aan die kleuterskoolgedagte deur gesondheidsbeamp- 
tes en plaaslike munisipaliteite om sulke geriewe vir minderbevoorreg- 
tes in stand te hou;

-  die uitbreiding van kleuterskole vir gestremde kinders (spastiese en do- 
we kinders);

-  die publikasie van handboeke en artikels oor die kleuter en sy onderwys.

•  Gedurende die tydperk 1952 tot 1969 was daar slegs ’n klein toename in die 
aantal kleuterskole wat deur die provinsies gesubsidieer is. Dit, tesame 
met die opskorting van opleiding van Swart kleuterskoolpersoneel en dié 
van Blankes by agt inrigtings, het daartoe bygedra dat daar tydens dié tyd- 
perk weinig sprake was van algemene uitbreiding van die kleuterskoolge- 
dagte. ’n Belangrike deurbraak was die wysiging van die Kinderwet van 
1937 deur Wet no. 33 van 1960 wat verpligte registrasie van kleuterskole 
ingestel het. Die meeste aanbevelings van verskeie kommissies in die tyd 
is egter nie geïmplimenteer nie.

•  Die tydperk sedert 1969 is gekenmerk deur die promulgering van ’n vyftal 
belangrike wette (1967, 1969, 1973, 1974 en 1975) waardeur die provin- 
siale administrasies onder andere beheer verkry het oor sowel die stigting, 
registrasie en bestuur van kleuterskole as die opleiding van personeel.

Op die wyse is voorskoolse onderwys gevestig as ’n integrale deel van die 
onderwysstelsel van die Blankes. Ook ten opsigte van die ander bevolkings- 
groepe was daar grootskaalse ontwikkeling ten opsigte van die daarstelling 
van kleuterskole, opleidingsgeriewe en talle projekte om in spesifieke behoef- 
tes te voorsien.

Die kleuterskoolbeweging kan met trots terugkyk op wat in minder as twee 
eeue in Suid-Afrika bereik is. Die ontwikkelinge wat in die voorafgaande blad- 
sye geskets is, het ’n infrastruktuur daargestel wat steeds in die behoeftes 
van kleuters sal kan voorsien. Versnelde verstedeliking met alles wat daar- 
mee gepaard gaan, groter finansiële verantwoordelikhede en meer samewer- 
king met byvoorbeeld onderwysinstansies is maar enkele van die uitdagings 
wat die res van hierdie eeu aanspreek moet word.
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BYLAEA

Grondwet van die K leuterskoolvereniging van Suid-Afrika

Die grondwet wat tydens die uniale kongres van 1939 opgestel en later te Port Elizabeth 
(18 Julie 1959) gewysig is, was soos volg:

1. Doelstellings

Die doel van die vereniging sou wees om die belange van die voorskoolse kinders te 
bevorder ongeag ras, klas, politieke oortuigings of geloof; en meer spesifiek:

-  om die publiek se aandag te vestig op gesonde voorskoolse onderwysmetodes;
-  om die oprigting van kleuterskole te bevorder; en
-  om hoë kleuterskoolstandaarde te help skep en handhaaf.

2. Die raad

Hierdie liggaam, met ’n dienstyd van een jaar, dog waarvan die lede herverkies of 
herbenoem (al na die geval) kon word, sou soos volg saam gestel word:

-  Een verteenwoordiger van elke kleuterskoolorganisasie.
-  Twee verteenwoordigers van elke inrigting vir die opleiding van kleuterskoolon- 

derwyseresse wat deur die Regering of die raad erken word.
-  Een verteenwoordiger van elke plaaslike owerheid wat kleuterskole beheer of 

wat sulke skole of die vereniging op ’n gereelde basis subsidieer.
-  Een verteenwoordiger van elke geaffilieerde organisasie.
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-  Een verteenwoordiger van elke staatsdepartem ent of provinsiale admi- 
nistrasie wat van tyd tot tyd deur die uitvoerende komitee aangewys word.

-  Een of meer verteenwoordigers van individuele lede van die vereniging, ver- 
kies volgens die regulasies opgestel deur die uitvoerende komitee in dié verband.

-  Die ampsdraers van die vereniging en van die raad, en dié lede van die uitvoeren- 
de komitee, wat nie reeds raadslede is nie.

Die funksies van die raad sou soos volg wees:

•  Om werk te maak van alle aangeleenthede in verband met die kleuterskool- 
beweging en die voorskoolse kind wat aan hom voorgel mag word deur private 
of amptelike instansies.

•  Om as kom m unikasiekanaal te dien tussen organisasies wat met die kleuters- 
koolbeweging gemoeid is.

•  Om die werksaamhede van organisasies wat te make het met die kleuterskoolbe- 
weging uniaal te koórdineer, te bevorder en uit te brei.

•  Om met die uniale, provinsiale en plaaslike owerhede en ander organisasies saam  
te werk in alles wat die voorskoolse kind en die kleuterskoolbeweging raak.

•  Om standaarde neer te lê deur middel van die erkenning en sertifisering van 
kleuterskole.

•  Om driejaarliks die volgende am psdraers te benoem:
-  Die president van die vereniging, wat die jaarvergadering van die raad moet 

toespreek.
-  Die voorsitter van die raad, wat ook optree as voorsitter van die uitvoerende 

komitee.
-  Vyf ondervoorsitters, een uit elke provinsie.
-  Die ere-sekretaris, wat ook optree as ere-sekretaris van die uitvoerende 

komitee.
-  Die ere-penningm eester, wat ook optree as ere-penningmeester van die uit- 

voerende komitee.

3. Die Uitvoerende Komitee

Dié liggaam, waarvan die lede driejaarliks benoem sou word, sou bestaan uit:
-  die ampsdraers van die raad;
-  een verteenwoordiger van elke inrigting gemoeid met die opleiding van kleuters- 

koolonderwyseresse wat deur die Regering of deur die raad erken word;
-  een verteenwoordiger van elke kleuterskoolonderwyseresvereniging wat deur die 

raad erken word;
-  ses addisionele lede wat op dieselfde tyd as die raad se ampsdraers deur die raad 

verkies word;
-  ’n verdere ses lede wat deur die uitvoerende komitee gekopteer kan word as ver- 

teenwoordigers van landswye liggaame wat in die voorskoolse kind belang stel.

Die bevoegdhede van die uitvoerende komitee sou soos volg wees:

Om die raad se werk en verpligtinge af te handel op enige wyse wat hy goed dink,
onderworpe egter aan die raad se algemene beleid en aan staande opdragte of opga-
wes wat van tyd tot tyd van raadswe gegee word.
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•  Om geld in te samel of in ontvangs te neem by wyse van erflatings, skenkings, 
toelaes, kollektes, of andersins.

•  Om personeel aan te stel, te beheer en te ontslaan en om besoldiging en ander 
diensvoorwaardes vas te stel.

•  Om die stigting van plaaslike kleuterskoolverenigings goed te keur op voorwaarde:
-  dat elke sodanige vereniging hom met die vereniging affilieer;
-  dat die aardrykskundige gebied van elke vereniging in oorleg met die uitvoe- 

rende komitee bepaal is; en
-  dat die grondwet van die vereniging deur die uitvoerende komitee goedgekeur is.

4. Subkomitees

In dié verband bepaal die grondwet:
-  Subkomitees kan deur die raad of deur die uitvoerende komitee vir bepaalde doe- 

leindes benoem word en tensy anders bepaal, moet hulle verslag doen aan die 
liggaam wat hul benoem het.

-  Die voorsitter van die raad is ampshalwe lid van alle subkomitees; wanneer hy 
nie teenwoordig kan wees nie, kan hy ’n plaasvervanger benoem.

-  Alle subkomitees moet notule van alle vergaderings hou en ’n afskrif daarvan 
moet na elke vergadering na die ere-sekretaris van die uitvoerende komitee vir 
liassering gaan.
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BYLAEB
«

Die Transvaalse Vereniging vir Kleuteropvoeding

Die volgende is die hoofpunte in die grondwet van die Transvaalse vereniging vir 
kleuteropvoeding:

1. D oel en s tre w e

Die vereniging stel hom ten doel:
-  om die Christetike en nasionale opvoeding van die voorskoolse kind te bevorder; en
-  om die belangstelling van ouers, kerke en goedgesinde liggame en persone op te 

wek in die oprigting en onderhoud van Christeliknasionale kleuterskole.

2 . D ie bestu u r

Die vereniging word beheer deur ’n bestuur wat soos volg saam gestel word:
-  Een verteenwoordiger van elk van die liggame hierbo'genoem.
-  Een verteenwoordiger van elke (goedgekeurde) kleuterskoolbeheerraad.
-  Een verteenwoordiger van elke kleuterskool-opleidingsentrum.
-  Twee verteenwoordigers van die opgeleide kleuterskoolonderwyseresse.

Die dagbestuur (bestaande uit ’n voorsitster, ondervoorsitster, sekretaresse, tesou- 
riere en bykomende lid) wat tweejaarliks (tydens die kongres) deur die stemgeregtig- 
des gekies word.
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Pligte en magte van die bestuur:

’n Kongres moet tweejaarliks deur die bestuur bel word; die volgende is stemgeregtig:

-  Lede van die bestuur.
-  Een verteenwoordiger van elke erkende kleuterskoolbeheerraad.
-  Een lid van die pesoneel van elke geregistreerde kleuterskool.

Bestuursvergaderinge en vergaderinge van die vereniging vind minstens een keer 
per kwartaal plaas, terwyl die dagbestuur so dikwels nodig vergader.

Die magte en pligte van die bestuur word van tyd tot tyd deur homself neergelê, 
maar behels onder meer die volgende:

-  Die stig van takke en kleuterskole,
-  Die registrasie van kleuterskole met hul personele.
-  Die vasstel van diensvoorwaardes vir onderwyseresse.
-  Die keur van onderwyseresse.
-  Die opstel van opvoedingsplanne vir kleuterskole.
-  Die hou van algemene toesig oor die opleiding van kleuterskoolonderwyseresse.
-  Die hou van algemene toesig oor die gees en rigting van geaffilieerde kleuterskole.
-  Die hou van algemene toesig oor die finansiering en instandhouding van geaffi- 

lieerde kleuterskole (wat in die eerste plek die verantwoordelikheid is van die plaasli- 
ke takke).

-  Die aankoop, verkryging, verkoop, vervreemding of verhuring van vaste eien- 
domme vir kleuterskooldoeleindes.

-  Die insameling van fondse.

3. L idm aatskap

Lidmaatskap van die vereniging is beperk tot

•  Die volgende liggame:

-  Die drie Afrikaanse kerke.
-  Die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie.
-  Die Transvaalse Onderwysersvereniging
-  Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge
-  Ander bevriende liggame deur die bestuur goedgekeur.

•  Die volgende persone:

-  Hoofde van geaffilieerde goedgekeurde kleuterskole.
-  Verteenwoordigers van die beheerrade van goedgekeurde kleuterskole.
-  Verteenwoordigers van kleuterskoolopleidingsentra.
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BYLAEC
«

K onstitusie van die A frikaanse K leuterskoolvereniging van 
Kaapland

1. D ie naam

Die naam van die Vereniging sal wees: Die Afrikaanse Kleuterskoolvereniging van
Kaapland, met afkorting, AKVK.

2 . D ie doel en s trew e  van d ie  vereniging sal wees:

•  Om die opvoeding van die Afrikaanse voorskoolse kind deur Christelike en Na- 
sionale kleuteronderwys te bevorder.

•  Om die belangstelling van ouers, kerke en ander liggame en persone in die op- 
voeding van die kleuter en die oprigting van Afrikaanse kleuterskole op te wek.

•  Om ouers te bedien van raad in verband met die behandeling en opvoeding van 
die voorskoolse kind.

•  Om self kleuterskole te stig of om die stigting daarvan aan te moedig en te 
bewerkstetlig.

•  Om ’n inrigting of inrigtings vir die opleiding van Afrikaanse kleuterskoolonder- 
wyseresse op te rig en te bestuur of om te help met die oprigting en bestuur van 
sodanige inrigting of inrigtings.

•  Om vir die doeltreffende uitvoering van die voormelde doelstellings opvoedkun- 
dige leiding en raad te verskaf by wyse van die verspreiding van leesstof, of by 
wyse van lesings, of op enige ander wyse hoegenaamd.



294 Bylae C

•  Om met enige Uniale, Provinsiale, Plaaslike of ander owerheid of openbare lig- 
gaam te onderhandel of vertoë tot hulle te rig in verband met enige saak wat 
mag strek tot die bevordering van die onderwys van kleuters en/of die doelstel- 
lings van die Vereniging.

•  Om ’n register te hou van alle Afrikaanse kleuterskole in Kaapland, en om ser- 
tifikate van erkenning uit te reik aan die wat voldoen aan die vereistes wat van 
tyd tot tyd deur die Vereniging bepaal word.

•  Om vir die bevordering van die doelstellings hierbo genoem alles te doen 
wat daartoe mag strek en in die besonder om:

-  geld te leen of voor te skiet met of sonder sekuriteit; enige roerende of onroe- 
rende eiendom  aan te koop, te verkoop, te verbind, te verpand of om enige 
ander regshandeling in verband daarmee aan te gaan;

-  enige regsgeding ten behoewe van of teen die Vereniging of wat die belange 
van die Vereniging raak of mag raak in te stel of te verdedig na gelang van om- 
standighede, of om hulp te verleen met die instelling of verdediging daarvan;

-  bem akings te ontvang, donasies en bydrae te verkry, of te gee.

3. L idm aatskap

Alle liggame en blanke persone deur die hoofbestuur goedgekeur, en wat die arti- 
kels en beleid van die Vereniging onderskryf kan gewone lede van die Vereniging 
word.

4. D ie Vereniging sa l beheer w ord  deu r 'n HOOFBESTUUR w at 
sal bestaan  uit d ie  volgende:

-  ’n Voorsitter of Voorsitster,
-  ’n Onder-voorsitter of Onder-voorsitster,
-  ’n Sekretaris of Sekretaresse,
-  ’n Penningmeester of Penningmeesteres,
-  Elf bestuurslede,

wat deur die eerste jaarvergadering van lede van die Vereniging gekies sal word en 
daarna gekies sal word op die wyse voorgeskryf in Artikel 6 hiervan en wat, onderhe- 
wig aan enige opdragte wat aan hulle gegee mag word deur die jaarvergadering of 
enige buitengewone vergadering van lede, die mag sal hê om al die doelstellings van 
die Vereniging soos hierbo vermeld uit te voer en alle sake rakende die Vereniging 
te behartig en te behandel.

Die Hoofbestuur sal ’n dagbestuur benoem met sodanige magte as wat van tyd 
tot tyd deur die hoofbestuur vasgestel mag word. Genoemde dagbestuur sal bestaan 
uit die Voorsitter, Onder-voorsitter, Sekretaris en Penningmeester van die hoofbestuur 
en hoogstens twee bestuurslede deur die hoofbestuur op sy eerste vergadering na die 
jaarvergadering benoem.
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Die hoofbestuur sal jaarliks uit belangstellende persone ’n Breëbestuur, wat as 
raadgewende liggaam sal dien, maar geen uitvoerende gesag sal hê nie, benoem.

5. Vergaderings

’n Jaarvergadering van lede van die Vereniging, waarvan minstens 14 dae vooraf 
skriftelik kennis gegee moet word, sal gehou word binne ses weke na afloop van die 
boekjaar van die Vereniging en op hierdie vergadering sal die volgende sake behan- 
del word:

-  Finansiële state vir die afgelope jaar.
-  Jaarverslag van Hoofbestuur.
-  Enige spesiale saak waarvan kennis gegee is.
-  Enige ander saak rakende die belange van die Vereniging.

Op skriftelike versoek van minstens tien lede aan die Sekretaris, sal ’n buitenge- 
wone vergadering van lede deur die hoofbestuur belê word met dien verstande dat 
minstens 14 dae vooraf aan alle lede kennis gegee word en dat die doel van die verga- 
dering in die kennisgewing vermeld word.

Een vierde van die lede wat persoonlik of deur volmag verteenwoordig is, sal ’n 
kworum op die jaarvergadering en op enige buitengewone vergadering wees.

Die hoofbestuur vergader wanneer nodig, maar in elk geval minstens een maal elke 
ses maande. H oofbestuursvergaderings word belê deur die Voorsitter en in sy 
afwesigheid deur die Onder-voorsitter, en die Voorsitter of Onder-voorsitter of Se- 
kretaris sal ook verplig wees om op skriftelike versoek van minstens drie lede van 
die hoofbestuur ’n vergadering te belê.

Die dagbestuur vergader minstens een maal per maand en nog soveel keer as no- 
dig mag blyk. Hierdie vergadering word belê deur die Voorsitter.

Op versoek van enige drie lede van die dagbestuur moet die Voorsitter ’n verga- 
dering belê.

Die Breëbestuur vergader wanneer die hoofbestuur dit nodig ag.
Alle lede wie se ledegeld vir die jaar betaal is, is stem geregtig. Stemme by ’n 

jaar- of buitengewone vergadering kan of persoonlik uitgebring word of by wyse van 
’n volmag ten gunste van ’n ander lid met dien verstande dat so ’n volmag minstens 
vier-en-twintig uur voor die betrokke vergadering by die sekretaris ingedien moet word.

6 . Jaarliks tree ’n derde van die lede van die hoofbestuur, of die getal naaste aan 
’n derde, af. Vakatures wat so ontstaan word op die jaarvergadering gevul. Op die 
eerste vergadering van lede word die volle BESTUUR GEKIES en deur loting be- 
paal in watter orde hulle sal aftree.

Vakatures wat gedurende die boekjaar op die hoofbestuur mag ontstaan, word 
deur die hoofbestuur self aangevul en die persone aldus aangestel, sal vir die onver- 
strekte ampstydperk van die persone wat hulle vervang het, dien.
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’n Kworum vir hoofbestuursvergaderings sal . . . (sicf) wees en vir ’n dag- 
bestuursvergadering twee wees.

Die boekjaar van die Vereniging sal loop van 1 April in elke jaar tot 31 Maart 
in die volgende jaar.

7. F inansies

Ledegeld:

Gewone lede betaal 5/- per jaar.
Takverenigings betaal een pond per jaar.
Breëbestuurslede betaai een pond per jaar.
Takskole betaal vyf pond per jaar.
Ander liggame betaal vyf pond affiliasiegeld.

Die Vereniging stel hom ten doel om ’n sterk fonds op te bou met die oog op:

-  Die beskerming en ondersteuning van kleuterskole.
-  Die beskerming van kleuterskoolonderwyseresse.
-  Die bestryding van administrasiekoste.
-  Enige ander doel wat binne die doelstellings van die Vereniging, soos bepaal deur 

die konstitusie, val.

8. T akke en tak sk o le

Daar sal in verband met elke kleuterskool wat onder beskerming van die AKVK staan, 
’n skoolkom m issie deur die AKVK erken, gekies word, wat vir die finansiëring, 
instandhouding en bestuur van die skool aan die AKVK verantwoordelik sal wees. 
Lede van die kommissie asook personeel moet lede van díe Vereniging wees.
Die skoolkommissie kan by die AKVK om geldelike steun by wyse van lenings 
aansoek doen.
In elke dorp of stadswyk waar daar AKVK kleuterskole betaan, moet daar ’n tak  
van die Vereniging gestig word.
Alle taklede moet ook lede van die vereniging wees.
Alle blanke kinders van drie tot ses jaar is toelaatbaar tot takskole met spesiale 
vergunning in sekere gevalle.
Die voertaal van alle takke en takskole sal, soos dié van die Vereniging, Afrikaans 
wees.

9. Die Vereniging sal FEDERASIE OF AFFILIASIE met ander bevriende Afrikaan- 
se liggame, asook medewerking met die SANSA sofck.

1 0 .  Indien nodig sal die hoofbestuur ’N REGSADVISEUR, ’N OUDITEUR EN ’N 
ARGITEK aanstel.



Diagram 1: Tydperke, strominge, rigtings en persoonlikhede in die Opvoeding

Sokrates (469-339 v.C.)
Plato (427-348 v.C.) 

Aristoteles (384-322 v.C.)

Quintilianus (35-100) Berthold von Regensburg (1220-1272) 
Plutarchus (46-120) Vittorino da Veltre (1378-1446)

Hiëronimus (331-420) Mapheus Vegius (1406-1458) 
Chrysostomus (347-407)

Augustinus (354-430)

Desiderius Erasmus (1466-1536)
Martin Luther (1483 -  1546)

Juan Luis Vives (1492 -1540)
Johannes Calvyn (1509- 1564)

Michel de Montaigne (1533- 1592) 
Johan Amos Comenius (1592-1670) 

John Locke (1632-1704)

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
Jean Frédéric Oberlin (1740-1826) 

Johann H. Pestalozzi (1746-1827) 
Robert Owen (1771-1858)

Henry Bamard (1811-1900) 
Pauline Kergomard (1838-1925) 

Susan Blow (1843-1916)
G. Stanley Hall (1844-1924)

Friedrich W.A. Fróbel (1782-1852) 
Samuel Wilderspin (1791-1866) 

Elizabeth P. Peabody (1804-1894)

Peter Petersen (1884-1952)
John Dewey (1859-1952)

Margaret Macmillan (1860-1931) 
Patty S. Hill (1868-1946)

Maria Montessori (1870-1952)
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