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NOTAS TEN OPSIGTE VAN BYLAE

Kodering

Die kodering is as volg gedoen:

• Die inligting van die geskrewe dokumente is ontleed deur dit in segmente

op te deel ten opsigte van sekere kategorieë.

• Die segmente is dan onder die kategorieë saamgevat en in tabelvorm

uiteengesit.

• Die fokusgroepe en individuele onderhoude is op band opgeneem en

getranskribeer.

• Die transkripsies is ontleed deur dit in segmente op te deel ten opsigte van

sekere kategorieë.

• Die segmente is dan onder die kategorieë saamgevat en in tabelvorm

uiteengesit.

• Die koderings is deur ‘n onafhanklike kodeerder nagegaan.

• Werklike name is vervang met skuilname.

Beskikbaarheid van oorspronklike materiaal met betrekking tot die

insameling van inligting

Slegs die gekodeerde inligting is in die bylae vervat.  Die oorspronklike

dokumente, transkripsies en bande is egter beskikbaar op aanvraag.
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LEERDERS SE ERVARING T.O.V.  TEGNIEKE OP HULLE TOEGEPAS

TABEL 1: LEERDER ERVARINGE

1. Ek het in die middel van die jaar in die skool gekom.  Toe ek vir die 1ste keer by Juk.  Dreyer klas gekry het, het sy
my dadelik welkom laat voel.

2. Ek het die eerste 8 weke bietjie nervous gewees.

3. Hoe meer ek vir Juf.  leer ken het, hoe meer het ek van haar gehou.  Ons het nogal baie close geraak en sy het my
gehelp met baie goed.  Sy het 1 keer vir ons gesê wat kan sy van ons lewe vertel as sy net in ons oë kyk.

4. Engels laas jaar was nogal lekker en ons het nogal hard gewerk en baie huiswerk gedoen dit was nie lekker nie
maar ek moet dit maar gedoen het.  Engels is vir my ’n vak waar ek nie belangstel nie.  So ek het dit net net

gemaak.

5. Sy het lekker klas gehou.

6. The teacher made the English period interesting for everybody.

7. I enjoyed her class but my group have never won a prize because I was put in a group that never does their

homework.  The one period she told us we are going to read and the one we are going to work.

8. I really enjoyed the class but the boys made it impossible to give class.

9. I was nervous in her class because the work (speech).

10. The best year in English was in Ms Dreyer’s class.

11. I was the one who called Mam every time when she forget to come to class.  Everyone said I should not call Mam
and I did not listen to the class.  One time I did listen to the class and they got me in trouble by Mam.

12. The last term I catch-up with all my work and Christie and Marissa got Mam two nice cats for thanking Mam for the
year.

13. Mam teach us the way you felt the day some time you were screaming sometimes you gave us board games to play

and I will go anytime to Mam’s classes again because it was fun.

14. I felt happy in your classes and sometimes I wanted to kill someone.

15. Ek het dit geniet om in die Engelse klas te wees want dit was baie pret.

16. Dit was vir my ‘n plesier om in die Engelse klas te wees.

17. I enjoyed the lessons and classes.

18. I didn’t like English sometimes.

19. It was a pleasure to come to the English class that was if you did your homework or the teacher was upset with you
for the whole period.

20. The atmosphere was calm and a pleasure.

21. Ek het die klas geniet.  Daar was altyd gees in die klas
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22. Ek het altyd uitgesien om Engels toe te gaan.  Die juffrou was gaaf met ons.  Ek het rustig gevoel as ek in die klas
was.

23. We had lots of fun playing games if we did sometimes as a group right   If our homework wasn’t done we had to

stay in during breaks to finish it.

24. I did not like that we had to change classes because we did not have a proper class.But there were some things

that I did like there were a lot of jokes and I didn’t like that we were in groups but I like the phrases that we got.

25. Sometimes I was happy sometimes I was not happy like when I got in trouble for doing nothing and then I did not

want to work and then I got in bigger trouble.

26. I feel relaxed most of the time, sometimes I was upset, and sometimes I was happy.  She told us a lot about her
honeymoon.

27. I was happy in the class.

28. It was nice to have her as our teacher.  Thanks for all your help.

29. I kind of like the class the way it is because it is nice if the tables are put the way it is.

30. It is nice and I would like to be in this English class for my whole school season.

31. I am very happy in the class.  I am proud about the work.  I am very proud of my English teacher.  I think I can
achieve a lot of things.

32. English teacher:

33. The English teacher doesn’t talk bad, but sometimes a bit quick.  I like the English teacher.  I love her.

34. That the class is different and that makes it interesting.  That is more or less what I wanted when she talks about

but that is all have to talk about so good bye.

35. I really like her, she is very kind.

36. We had a nice time with her as our teacher

TABEL 2: LEERDERS SE MENING TEN OPSIGTE VAN DIE WYSE VAN VERBALE INTERAKSIE
VANAF ONDERWYSERES

1. Sy het partykeer op ons gegil maar dit was amper nooit.

2. Juffrou was alright en sy het baie kwaad geword vir ons as ons nie werk gedoen het nie.

3. We worked and the teacher wasn’t so bad but we didn’t make it easy for her.

4. Dan is Juffrou Dreyer een van die beste Juffrouens wat jy kan kry.

5. She was a fair teacher and took her work seriously.

6. Mam was reasonable.  Mam was never offended by those kids judgemental attitude

7. Sy het baie met sekere kinders kwaad geword.

8. .Sometimes the teacher is mean and kind.  Mean because the children makes her mean.
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9. She knows what to do and she cares about you.

10. She always talks very gently

11. ...but sometimes she gets angry then she shouts.

12. I like the teacher most because it is easy and the teacher is nice.

13. She talks softly.

14. She is very kind.

15. She is very nice and is not shouting at us like all the children her voice is soft and calm

16. Teacher is also cool.

17. Juffrou het ons soos groot mense gehanteer.  As ‘n individu het juffrou my goed gehanteer.

18. The teacher was nice to us and sometimes gives us presents

19. and sometimes she shouts at us and sometimes she shouted at us for nothing.

20. Sy het ons ook met respek behandel.

21. She help us study and she treat us like grown-up pupils and it didn’t bother her.

22. Die juffrou het ons baie goed gehanteer.

TABEL 3: LEERDERS SE MENING TEN OPSIGTE VAN DIE WYSE WAAROP PROBLEME
HANTEER IS

1. The teacher handles problems very good.

2. She deals with problems.

3. She solves problems that would never happen again.

4. She is dealing with things like if the children is fighting she will take us and then say what happened.

5. She handles it very well.

6. She gets a meeting on then we decided about something or a situation.

TABEL 4: LEERDERS SE MENING TEN OPSIGTE VAN DIE WYSE WAAROP ONDERRIG GEGEE IS

1. Sy het ongelooflik baie gehelp met my Engels.

2. She talks very good English.

3. She also gave us great ways to learn our work.  I learned things I never knew.

4. Thanks to teach us it was fun.
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5. Juffrou het dit baie interessant gemaak vir ons om van Engels te leer.

6. The teacher helps us if we struggle and I felt comfortable in the class.

7. Sy het die werk interessant gemaak.

8. Mam never got tired of explaining the work.

9. Me Dreyer was a cool English teacher.

10. She teach us good.

11. I think she is sometimes wrong to use big words

12. ...  but she helps us if we ask her then she explain to us till we understand it.

13. I feel that the teacher teaches very well.

14. She help us when we struggled with the work

15. Very good teacher and she know what she has to do when you take her time.

16. She takes her time so that all the children can understand what she says.

17. Die juffrou het ons ook gehelp as ons foute gemaak het.

18. As ons gewerk het, het ons hard gewerk.

19. As jy jou huiswerk gedoen het dan het jy ‘n homework voucher gekry.

20. She gives us a break.

21. She always explained the work well, so that we could understand.

TABEL 5: LEERDERS SE MENING TEN OPSIGTE VAN DISSIPLINE EN REËLS

1. We all knew where we all stand with Mrs Dreyer.

2. The teacher punished us when we did not do our homework.

3. The teacher kept us in after class when the other kids were misbehaving.

4. I hated that or when someone did not do their homework.

5. If we were late there were strict rules in the class and the class were always still.

6. A fine of R1,00 is also paid if you swear in class.

7. When she talks we are quiet.

8. We have a lot of rules and we have to stick to it.

9. Very well we know what the rules are.

10. We have all kinds of rules in our English class.

11. If people don’t put up there hand and just speak they will be on yellow.  This is to teach us not to speak out of turn if
we are ugly to the teacher she will not explain that because if is ugly to speak to a teacher.
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12. On a Friday swearing is very bad in class.

13. We have to wait until teacher is inside.

14.  When we all talked she would keep still not talking that’s when we all knew we had to keep still.  Then she would go

on with the lessons.

15. If the kids don’t listen to her she takes her time, specially on a Friday which means we have to stay in class during

break to complete our work.

16. If we are punished we stay in breaks or we get a lot of homework on a Friday.

17. She takes your time.

18. You will pay or your family will be called.

19. If he doesn’t listen and then phone your mom.

20. She was very strict if we were not learning or say bad stuff about other people.

21. Juffrou het haar werk gedoen om die kinders stil te hou.

22. I feel sometimes she is too strict like when we work in the class and talk.

23.  The class is organised because every one knows where to sit.

TABEL 6: LEERDERS SE MENINGS EN OPMERKINGS TEN OPSIGTE VAN DIE BELONINGSTELSEL

1. The teacher uses green cards for when we are good, yellow for when we talk in class and red cards for when we

are naughty.

2. I think the cards are a good idea to control the children.

3. We will get a yellow and a red card.

4. If we continue to be naughty after the red card she will phone our parents.

5. Our teacher made our whole class green, yellow and red cards, you must try to stay on green to get a prize on
Fridays and if you end on yellow you do not get a prize.

6. It is nice of the way of the red, green and yellow cards because it teaches the children to behave in class and if we
are good we get a reward for behaving.

7. Teacher will put us straight on a red card because if you swear it is bad manners because you in bares yourself in

front of the teacher and you have to get to pay the teacher the amount money she think how bad the word was

because it can be very bad if you swear and you can be punished for it.  Green is if you are behaving very nice in
class and you set yourself a good record because you behaved very well and you can get a very good award for

behaving well in class.

8. She puts them on yellow and if we do not behave she put it ons red and he/she must beware.  Good to go back to

green and you are not aloud to swear.  Children what not listen will not get treated …… a yellow card or a red if he
is not listening.  Ons was in 4 groepe ingedeel.  As een groep gewen het die einde van die kwartaal het ons goed

gekry bv.  Koek of pizza of briewe ens.

9. Each term the teacher put us into a new group.  If your group does the homework you get points when you get a

prize the end of the term.  You do your homework you get a point.  You get individual points and in a group points.
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10. She had a great game if we didn’t have a mark to our names we got a reward like stationary.

11. Mrs.  Dreyer would award us with some or other reward when we won or work in a group.  Or when we behaved
ourselves the whole month.

12. There was this thing if we did our homework we get a mark in the end of the month the one who got the most
marks won a prize it will be a game for a day or we would get a day off from English or a sweet.

13. Ons was in vier groepe gedeel en die groep wat die meeste punte gehad het het of ‘n sjokolade koek gekry of ons
kon twee periodes af gekry het en dan het ons as ‘n groep saamgespeel.

14. We had some fun things to do like the time we worked in groups for points and a reward at the end of the term it

was fun.

15. I hated that or when some one did not do their homework then she took a point away from your group.

16. The class last year was nice the groups that we was divided and the marks that we got for homework and the

cakes what we got if the group wins.

17. Die Juffrou het volgens ‘n puntelys gewerk, wat cool was as jy nie jou werk doen nie dan trek sy punte af.  As jou

groep soet was die hele maand dan kan jy ‘n speletjie speel of ‘n af dag kry.

18. If we did well and did our homework a lot Mam would give us stationary.

19. The group that I was in won 2 times the one time we got chocolate cake.  I like that very much and the second time

we got to play a nice game.

20. She divided us in groups of 4 in the class and if we didn’t do our work in the groups that group wont get points and

at the end of the month she count all the points together and they will be receive something they can eat or do
whatever they ask for.

21. When someone was misbehaving really badly she would give you a choice what sort of punishment you want.

22. We have this  cards we use if we talk or if we swear.

TABEL 7: LEERDERS SE MENING TEN OPSIGTE VAN DIE KLASKAMEROMGEWING

1. We don’t have a classroom for English, so we use the hall as our classroom, steel tables are used to do our work
on.  It is not too bad but the hall is very cold in winter.  The tables are covered with table cloths.  We are not

allowed to place our suitcases on the tables and

2. The class is neat and the tables is in a circle and with a table cloth on every table and also neat and very  and full

of cats.

3. My English class is in the back of the hall, our tables are metal tables with table cloths.

4. Our class is very neat we have table cloths over our tables and we make turns to sweep out the class .
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BYLAAG B

VELDNOTAS – OBSERVASIE IN KLASKAMER

TABEL 1: BELONINGS

1. Hulle was baie geïnteresseerd –Hulle het  positiewe gevolge/belonings vir positiewe gedrag gekry en
–negatiewe gevolge vir negtatiewe gedrag.

2. Geïnteresseerd en gemotiveerd.

3.  Hulle herinner my al reeds aan die begin van die periode dat dit “rewards” dag is.  Almal kry Vrydag

“rewards”.  Ek het nie werklik die week wat verby is probleme gehad nie.  Die groep wat wen mag 1
periode vry kry.  Hulle is baie in hulle skik.

4. Daar is steeds kinders wat praat as ek praat – ek trek dan punte van hulle groepe af.  Dit veroorsaak
negatiewe interaksie in die groep.

5. Hulle het die koek baie geniet en het almal kom dankie sê daarvoor.  Die ander moes vir die rukkie
aangaan met werk.

6. Die volgende dag (Do) skarrel almal om hulle boeke gou uit te kry en punte bymekaar te kry om te
wen.  Hulle het nog net Vrydag oor en dan word die punte opgetel.  Daar is heelwat aansporing en

aanmoediging onder mekaar.

7. Sien hoe meer gemotiveerd die groep wat gewen het is om weer te wen en die ander groepe probeer
almal hard om punte bymekaar te kry.

8. Nog onrustig is, want ek trek punte af van die groep as hulle te veel raas – ek kan nie eintlik sê hulle

doen nie hulle werk nie – dis altyd gedoen – nie altyd reg nie maar dis tog gedoen.

9. Do. het ons gekies en Vry. belonings uitgedeel en bietjie gewerk.  Die belonings was weereens vir
almal pret en hulle was heel ingenome daarmee.

10. Hulle kry weer werk om te doen – ek sê as ons gaan kyk watter groep 1ste klaar is vir bonuspunte vir

die groep – hulle werk almal vinnig – harder as ander kere.

11. Hulle is egter nog maar moeilik om te hanteer.  Hulle is baie lewendig en een seun is uiters
ontwrigtend.  Hy staan op en slaan op sy bank.

12. Hulle hou steeds van die belonings en ek moet sê hulle doen tog hulle huiswerk alhoewel hulle baie

onrustig is.

13. Die kinders vergeet die hele tyd om hulle huiswerkboeke uit te deel.  Ek het vir lank nie regtig
aandag gegee aan die groepe nie.  Ek besluit om vir hulle te sê dat die groep wat 1ste hulle
huiswerkboeke uit het kry die meeste punte.  Daardie groep kan die Vrydag.  ‘n bordspeletjie speel

Hulle is vuur en vlam – elke dag as hulle inkom is dit ‘n geskarrel om die huiswerkboeke uit te kry.
Hulle herinner mekaar en party raak so opgewonde hulle sê sommer “agge nee jou simpel, hoekom

is jy so stadig.”   Ek wil nie hê hulle moet mekaar sleg sê nie so - bykomend sê ek, as jy ‘n persoon
mooi herinner dan is dit reg, sodra ek iemand hoor wat iemand slegsê trek ek ‘n punt vir daardie
groep af.  Dit het opgehou die volgende dag.

14. Hulle wil terstond weet wat die puntetelling is en Vrydag karring hulle reeds aan die begin van die
periode af aan my dat ons moet kyk watter groep wen.

15. Een vra of hy weer kan deel word van die groep – ek sê vir die res van die groep voor dat hulle kan
kies aan die einde van die week as hy sy kant bring mag hy weer deel wees, anders nie, hy het
kans tot Vrydag.  Die volgende dag is hy eerste daar met sy boek uit.  Ek sê:   “Sjoe, jy is sowaar

eerste.  Dis al - die res van die week probeer hy hard ek sê vir hom hy het hard gewerk, en vir die
groep sê ek: “kyk hy het saam met julle gewerk - hy was eendag heel eerste hier dit lyk of hy nou

dinge vinniger doen”.  Hy blom en straal en die res van die groep sê hy moet dan maar terugkom
(hulle hou egter nog steeds nie van hom nie).  Dit was ‘n groot plesier om klas te gee hierdie week.



13

16. Die seun wie se huiswerk nie gedoen was voor ek sy ouers gebel het nie se werk is vandag alles

gedoen en hy is maar stil.  Daar is Woensdag ‘n ander seun wie se werk agter is en hy moet dit
inhaal voor Vrydag, want dan begin die eksamen.  Ek sê vir hom dat hy op ‘n geel kaart is en hy

kans het tot Vrydag.  Hy het ‘n keuse.

17. Die belonings wat hoog in aanvraag is, is die en briefies vir die ouers.

TABEL 2: ERKEN VAN EMOSIES

1. Ek reflekteer en verduidelik hy is vyandig maar hy sien tog sake in.
2. “It looks as if you are tired”.  Baie (meeste) van hulle sê ja, ander val op hulle arms neer een

(Sarel) sê: ”It's so hot mam” waarop ek antwoord: “Yes, it is very hot”.
3. Hulle was (sommiges) baie bang.  Hulle wou alleen in my kantoor vir my kom praat maar ek het

eerder hulle emosies erken en gesê dat dit soms moeilik is om voor mense te praat, of dat dit nie
lekker is nie, of dat ek kan verstaan dat hulle benoud is en dit eerder nie wil doen nie - ek het egter
ook gesê dat hulle wel ‘n toespraak sal moet gee voor die hele klas.

4. Dit klink of julle die revue geniet – Ja sê hulle Juffrou moet kom kyk dit gaan mooi wees.  Ek sê – ja
en as jou kop vol revue is, is dit seker moeilik om te konsentreer op jou werk.

5. Ek kan sien julle sou dit geniet het om eerder weer revue te hou, maar dis amper vakansie en ons
het baie tyd verloor.  Hulle steun nie meer so nie en maak maar hulle boeke oop.  Ons begin
redelik goed werk en gou is hulle weer heel goed betrokke by die klaswerk.  Hulle kry huiswerk

maar kry tyd om daarmee te begin in die klas, hulle werk almal hard daaraan
6. Ek kan sien jy is ongelukkig maar jy sal ‘n ander manier moet kry om dit te wys.

7. Hy moet besef dat die werk gedoen moet wees voor die vakansie, hy sit nog ‘n ruk en begin dan
maar werk.

8. Ek sê vir hom hy kan eenkant gaan sit tot hy kalm is – dit lyk of hy die wêreld kan verpletter so

kwaad is hy.  Later lyk dit of hy rustiger is.
9. Dit lyk of jy baie kwaad geword het.  Hy skud net sy kop moedeloos.

10. Ek sê dat hy ‘n keuse het hy kan of skryf wat gebeur het of my later kom vertel – hy soek toe ‘n
papier na ‘n ruk en begin skryf.  Ek het nie die brief gesien nie maar wat my verbaas het was dat sy
werk die volgende dag gedoen was.

11. Donderdag sê hy hy is baie moeg en hy kan nie werk nie.  Ek sê:”Ek kan sien jy is baie moeg – jy
kan nou rus maar die huiswerk moet dan môre 2 maal gedoen wees.”

12. Ek sê vir hom dat ons ooreenkoms in hierdie klas is dat niemand op enige stadium van sy tafel af
opstaan nie – ek sal na die persoon toe gaan.  Hy sê aggressief en ongeskik: “maar ek wil my
papier gaan weggooi.“

13. Hier is iets aan die gang is wat julle pla.  Ja wil almal gelyk praat.  Iets oor ‘n kind wat se potlode
gesteel is.  Ek luister vir ‘n oomblik terwyl die een sê dis daai een ens.  Ek stop toe en reflekteer

hoe ek verstaan dinge gebeur het.  Ja, sê hulle dis reg maar hulle sê hy moes nie so erg reageer
het oor ‘n paar potlode nie.  Ek het toe maar met die outjie wie se potlode gesteel is geïdentifiseer
en sy gevoel van verlies erken en gesê:  “Dit is sleg as iets van ‘n mens gesteel word, want dit is

joune, niemand het die reg om jou goed te vat nie”.  Ja, sê hulle, maar dit is net potlode.  Ek sê toe:
“Ja dit is ietsie kleins maar dit kan ‘n mens vies maak al is dit ietsie kleins.”   Ek dink hulle was toe

rustiger en toe sê ek kom ons gaan aan met die werk
14. (Na die periode in nr. 13).  Later sê John Moss “Juffrou ek was regtig baie kwaad vir die ou wat my

potlode gesteel het, - ek gaan hom kry.  Ek sê toe ek kan sien jy was baie kwaad – dis jammer ‘n

mens kan nie eintlik uitvind wie dit gevat het nie nê.  Hy sug so half vies en sê toe ja.  Die volgende
dag is hy eerste by my kantoor om my te kom roep vir klas en my te help dra – miskien wou hy só

wys hy is weer reg en hy waardeer dit dat ek sy punt ingesien het.  Die res van die klas het ook nie
weer daaroor gepraat nie, die probleem was opgelos ons kon aangaan met die werk
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15. (Toesprake) Ek sê vir hulle dat ek weet dit is partymaal nie lekker nie en dat ‘n mens maar benoud

kan raak maar dat hulle maar rustig kan wees as hulle ‘n fout maak is dit reg – hulle moet dit sien
as oefening – as hulle weer wil probeer kan hulle.

16. (Toesprake) Een dogter is so benoud, sy staan dapper op toe dit haar beurt is, maar sy begin toe
sommer huil van angs toe sy voor kom.  Ek sê ek kan sien sy is baie benoud sy kan eers kom sit
en rustig raak.  Sy kom sit maar huil toe weer maar ek sit my hand op haar skouer en sê dis maar

moeilik nê.

TABEL 3: BESLUITNEMING

1. Lyk of leerders die proses geniet het en of hulle later met sinvolle idees vorendag gekom het.

2. Ek maak voorstelle en vra hulle wat hulle daarvan dink.

3. Ek besluit dat ons klas nog beter kan funksioneer en dat ek nog nie tevrede is met alles wat
gebeur in die klasse nie.  Ek besluit om ‘n klaskamervergadering te hou – ek verduidelik alles aan

hulle – hulle is baie opgewonde.  Een wil selfs ‘n pak klere aantrek en ‘n paar ander vra dat ek
moet sorg vir water en koekies.

4. Ons stel ‘n agenda op.  Hulle wil praat oor huiswerk, kamerverlaat, sitplekplasings en boetes vir

ootredings.

5. Ek sê ek wil praat oor onderlangse gepratery gedurende klas tyd en leerders wat vloek.
6. Toe ons die vergadering hou verloop alles vlot, hulle is baie entoesiasties.  Hulle gee idees maar

dis nie werklik prakties (en soms nie eties) uitvoerbaar nie, maar ek luister tog en dit word
neergeskryf om te oorweeg.  Die volgende dag het ek gekyk na die voorstelle en het basies een
van hulle idees gevat en gekombineer met my idee.  Ek stel die kaartstelsel aan hulle voor en

hoor wat hulle daarvan dink.  Hulle wil dit doen, ons stem en daar is nie een wat nie dit wil doen
nie.  Ons spreek af om die volgende week te begin

.

TABEL4: POSITIEWE TERUGVOER

1. Mooi so, jy onthou reg, om hulle positief te motiveer.  Ek verduidelik ook vir hulle hoe ‘n mens vir

Engels moet leer.

2. (Eksamen vraestelle teruggee) Ek probeer deurgaans positiewe terugvoer gee.  “Work on your
grammar but it seems as if you comprehend well / Maybe the problem comes in when you read
your instructions.

3. Ek sê: “Dit kos moeite en uithouvermoë vir ‘n groep om te wen.”  Ek is bly julle het so hard gewerk

en dit lyk vir my of julle mooi kan saamwerk ook.”  Dis die geheim en julle het dit mooi
“uitgefigure”.  Hulle lyk ‘n bietjie verleë tog heel ingenome met hulleself.

4. Maar ek gee baie positiewe terugvoer, elkeen neem deel, daar is nie een wat nie vrywillig

deelgeneem het nie en vir die oomblik het hulle baie gretig gelyk om saam te werk - soveel so dat
ek omtrent nie kan byhou met almal wat wil antwoord as ek ‘n vraag vra nie – dit is lekker om so
klas te gee.

5. Ek probeer daarop fokus om die kinders wat gewoonlik stil is ‘n bietjie meer aan te moedig

6. (Stil leerders) Dit lyk of hulle dit waardeer as ek bv. sê: ”Jy werk darem maar netjies of dit lyk of jy

die werk

7. Weet jy jy het die meeste antwoorde reg”.

8. Ek is bly julle werk so hard al is dit die einde van die dag / Dankie, dit loop goed / Dankie dat julle
so goed saamwerk.

9. Ek sê sjoe jy is sowaar die enigste een wat die moed het om te werk.  Verder haal een ander seun

ook sy huiswerk uit om te doen.  – Lyk my hy wou ook erkenning hê.  Ek sê:  “Ah, nog een wat sy
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energie bymekaar kan kry vir ‘n bietjie werk.”  Hy lyk heel beïndruk.

10. Hulle het lanklaas regtig lank gevat om aan die werk te kom of tyd te verspeel.  Meestal ½ minuut

per week. Ek besluit om vir hulle positiewe.  Terugvoer te gee.

11. Onderlangse gepraat) Ek sê ook vir hulle dat ek dink die situasie heelwat verbeter het vanaf die
begin van die jaar – hulle reageer nie werklik nie maar ek kan sien hulle luister.  Hulle werk werklik

(vir die week) goed saam.

12. Die week het kalm en rustig verloop.  Ek gee hier en daar terugvoer oor werk kyk hoe deeglik is
jou werk gedoen –dankie.  Ek hou hiervan, dit lyk ordelik ens.  Ek dink dit het ‘n effek, hulle werk

vir die res van die periode, kort-kort roep iemand my om te kyk of die werk reg is –wil seker ook
bietjie goedkeuring hê.

13. Hulle is regtig gretig en baie bewus van die kaarte.  Ons kry die werk gedoen en almal kry hulle
stempels op die groen kaarte.  Soos hulle uitstap kyk elkeen daarna en kyk waar sy naam is.

Selfs ‘n leerder wat gewoonlik verskriklik baie praat is stil, want as ‘n leerder praat as ek praat sê
ek nie eers iets nie ek plaas hom/haar net dadelik op ‘n geel kaart.

14. Na so 3 dae is een seun wat aan die begin baie probleme gegee het steeds baie bewus van die

kaarte.  Hy sê: “Mam, I was good hey”, ek sê ja definitief kyk jy het al 3 stempels op jou groen
kaart een vir elke dag wat jy “well-behaved” was.  Hy lyk so ingenome met homself.  Na die eerste

week is almal op groen en ek sê “Dit was lekker om vir julle klas te gee hierdie week – julle het
vinnig gewerk sonder dat daar ‘n probleem was ek dink julle kan baie goed voel.” - Ek dink regtig
die kaarte kan werk.

15. Die skool het weer begin en die kinders moet hulle toetsvraestel terugkry.  Hulle lyk maar benoud.

Dit het nie regtig goed gegaan nie.  Baie het erg gesukkel maar ek gee terugvoer oor waaraan
hulle kan werk en ek maak ‘n punt daarvan om waar ek kan iets positiefs te sê.  Die meeste wil

egter net weet of hulle deur is.  Vir die res van die week gaan ons maar deur die vraestel en
memorandum.  Hulle gedrag is goed – want hulle soek nog punte en daar is geen huiswerk nie.
Een wil weet wie die beste in die klas is, ek sê kammakastig ek sal eers moet seker maak want

my lys is in my kantoor.  Wat ek wel sê is:   “Ek dink dit is tussen jou, en twwe ander seuns, kom
kyk by my in die kantoor as jy wil weet.

16. (Beste gedoen) Die drie het so opflikkering gekry toe ek dit sê.  Ek wou nie regtig die beste so
uitsonder nie en het toe maar probeer om aan al drie erkenning te gee.

17. (Toesprake) Dankie en gee ‘n positiewe opmerking iets waaraan hulle kan werk – die standaard is

maar swak.  Soms se ek tog: ek is beïndruk ek kan sien hulle het voorberei en dit was interessant.
18. (Toesprake) Na dit sê ek: Dis nou wat ek ‘n dapper kind noem.  Jy was baie benoud maar jy het

deurgedruk nou het jy al ‘n hele ent verder gevorder as waar ons begin het nê.
19. (Toesprake) Sy knik haar kop en glimlag verlig.  Aan die einde wil hulle weet wat hulle punte is – ek

sê almal het deurgekom, maar wat belangrik is, is dat elkeen probeer het al was dit sleg en dat

hulle dit net as ‘n oefening moet sien – die punte is minder belangrik.

TABEL 5: GEE VAN KEUSES

1.   (Blaaskans in die klas aan die einde van die dag) Hulle sê 1 minuut is te kort – ek vra toe – sal 5

minute werk – hulle sê halfhartig – ja.

2. Voel regtig of die atmosfeer rustiger is – ek voel goed want ek het een van die tegnieke reggekry
en dit het gewerk.

3. (Leeders wat as die periode beging met my kom praat) Hulle net moet wag totdat almal sit

aangesien ek al my aandag moet gee wanneer kinders in die klas inkom.

4. (Leeders wat as die periode beging met my kom praat) Gedrag het opgehou – het tydens periode
met my gepraat as ek na hulle toe gekom het.
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5. Ek het gesê hulle kan nou afkry en dan moet hulle die werk wat ons sou gedoen het teen Vrydag

reg hê, dus moes hulle dit by die huis gaan doen het.  Indien iemand praat moet dit 1x in klas en
1x by huis doen, of ons moet dit in die klas doen, hulle het die eerste opsie gekies.  (Do. is die

laaste periodes wat ek hulle sien.  Vrydag het ek na die huiswerk gekyk – almal s’n was gedoen.
Ek het gesê ek is baie beïndruk.

6. (Toesprake) Hulle het die keuse gekry om dit eers net te oefen voor die klas of by my in die
kantoor maar dat die finale produk voor die klas moes wees.  Twee het kom oefen.

7. (Toesprake) Vir wie ek onder andere gesê het dankie dat jy jou toespraak gegee het, werk aan jou
voorbereiding sodat jy volgende keer dalk ‘n beter punt kan kry of jy kan weer probeer volgende
week, 1 het gekies om dit oor te doen – daar was so 4 waarvoor ek dit gesê het.

8. Vir hom gesê –“ek kan sien jy is moeg.”   Hy vra toe:  “Juffrou, moet ek regtig werk?” Ek sê toe:

“Jy kan die werk by die huis gaan doen, maar dan moet jy dit twee maal doen.  As jy dit nou doen
– hoef jy dit net een maal te doen.  As jy hier sit om te rus, moet jy tjoepstil sit – as jy raas doen jy

dit 3 maal”.  Hy het die res van die periode doodstil gesit en met niemand gepraat nie.

9. Kies tussen 3 x oor of 0% = hy kies 3 maal oor.  Die volgende dag is dit nie gedoen nie – ek het
toe gesê:  “Jy het dus gekies om 0 te kry vir die werk wat nie drie maal oorgedoen is nie.

10. Of rustig pouse met haar in my kantoor kom gesels of jy kan vir haar brief skryf.  Sy sê sy wil nie

met my praat nie toe sê ek dan klink dit vir my of jy gekies het om die brief te skryf.  Sy sê toe so
halfhartig:  “Ja OK”.

11. “I guess you can rest for today, but then you are either busy working on something else or
12.   lying on your arms, if you do not want to do that I will assure you, you will have to do English

work”.  Hulle het regtig goed saamgewerk.  Hulle was stil en rustig – die meeste het op hulle arms
gelê – dit het gelyk of hulle regtig moeg was.

13. Een seun is altyd so besig, maar vandag kan hy nie genoeg daarvan kry om van die kort

gediggies voor te lees nie.  Hy hou daarvan om dit te doen en dit hou hom sommer uit die kwaad
uit ook.

14.  Hy sit so ‘n rukkie en daarna begin hy tog werk.  Ek sê: “sjoe, jy was moeg, maar toe besluit jy tog

maar om te begin werk – dis nou wat ek uithouvermoë noem”.  Hy lyk effens verleë – beïndruk en
gaan aan met sy werk.

15.  Ek sê toe vir hulle dis reg – solank die huiswerk wat ek vir hulle gee het die volgende dag gedoen
is.  Goed sê hulle – en ek sê hulle mag net een van 2 dinge doen óf werk óf op hulle arms lê.  Die

een wat praat se huiswerk verdubbel, want as jy kan praat beteken dit jy genoeg energie het om
huiswerk ook te doen.  Hulle is almal tjoepstil, nie een kies om te werk nie.  BEHALWE  die seun

in nr. 14 wat ek die vorige keer so aangemoedig het.  Hy is die enigste een wat sy boeke uithaal
en begin werk.

16.  Woensdag is almal se huiswerk sowaar gedoen – ek dink die keuse het nogal gewerk.

17. (Besluite oor reëls) Ek gaan nie besluit nie, julle gaan besluit.  Ek gee elkeen ‘n beurt om te sê wat

hy of sy dink wat nodig is om te kan leer.  Hulle sê maar die gewone goed, praat nie, eet nie, mors
nie, nie rondloop nie, nie uitskree nie ens.  Ek sê: “Ek hoef nie vir julle te sê nie, julle weet klaar.”

18. (Besluite oor reëls) Die antwoorde is baie stereotiep hulle dink nog soos wat hulle gekondisioneer
is.  Ek sê dit vir hulle en dat hulle die naweek moet gaan dink hieroor en ook hoe ons die ouens

wat wel die reëls nakom al kan beloon.

19. Die groepe met die punte ens. word baie gretig deur hulle aanvaar.  Hulle werk dadelik
entoesiasties saam en wil dikwels weet watter groep wen.

20. Ek sê dan hy het ‘n keuse – of ek hou dit vir die periode of hy bêre dit.  Dan speel hy nog -  Ek sê

ek sien jy het besluit dat ek dit vir jou moet bêre – met ‘n gesukkel oorhandig hy dit dan tot groot
vermaak van die ander kinders.
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21. Of hy kan eenvoudig rustig in my klas wees – ek sal hom nie doelbewus frustreer nie – hy moet

net op sy plek kom sit.  Ek kan ongelukkig nie sy gedrag aanvaar nie of hy moet sê wat hy kan
doen om dit op te maak – hy sê hy sal die klas x3 skoonmaak.  Ek aanvaar dit.

22. Dis toneelfees en van die skooltyd word daarvoor gebruik.  Ek sien hulle maar min en ook net 1

periode – wat aan die einde van die dag is – dan is hulle al moeg.  Hulle vra of hulle kan rus – ek
sê hulle kan sit en luister na die storie verhaal (voorgeskrewe boek) wat ek sal lees – hulle hoef
nie te volg nie – net te luister.  – Ek wonder of dit sal werk, want ek weet nie of ek hulle aandag sal

behou nie.  Toe ek die volgende dag vra – weet hulle redelik goed wat gebeur het.
23. (Toespraak) Daar kom ‘n paar na my toe en vra of hulle dit pouse kan doen – ek sê ek wil graag

hê hulle moet oefening kry om voor mense te praat en dat ek sal sorg dat niemand sal lag nie.
(want dis waarvoor hulle bang is).

24. (Toespraak) Hulle kan hulle “que-cards” saambring en as hulle vashaak sal ek hulle help.

25. (Toespraak) Dis haar keuse – solank sy net probeer.  Uiteindelik na almal klaar is, skraap sy weer
moed bymekaar.

TABEL 6: LOGIESE GEVOLGE

1. Ek het nog nie nodig gehad om dit hierdie week te gebruik nie.

2. Ek het dit duidelik gemaak, dat wanneer ek praat almal moet stilbly anders vat ek daardie tyd en ons
werk dit in ‘n pouse in.

3. Ek het tyd geneem en doodstil gebly net op my horlosie gekyk.
4. Uiteindelik het hulle besef hulle moet nou stilbly – ons moes 5 minute in pouse bly – hulle het nie

daarvan gehou nie – ongelukkig moes die hele klas bly – dit is onregverdig – volgende keer sal net

die oortreders pouse inbly.
5. Hulle is versigtig nadat hulle pouse ingebly het.

6. Een seun boelie ander kinders – ek bel toe maar sy ma om my te kom sien.  (Vry kom sy in.)

Daarna is hy baie stiller, maar dit lyk of hy kwaad is vir my.  Ek sê – dit lyk of jy vir my kwaad is – hy
ignoreer my – ek laat dit toe maar daar.

7. As die onvoltooide werk nie teen die sperdatum voltooi is nie, kry hulle of 0 of doen die werk 3 maal

oor.

8. Dit gedoen het – tot my verbasing – het almal behalwe een.

9. As hulle tyd in die klas verspeel gaan ek net stilbly en op my horlosie kyk om te sien hoe lank die tyd
verspeel word en ons werk dit dan op Vrydag se pouse in (as ek hulle die periode voor pouse sien.)
Die eerste paar dae vat dit lank en ek hou hulle Vrydag ± 15 minute in en ons werk – hulle hou niks

daarvan nie, maar ek sê dat dit hulle keuse was.

10.Maandag gaan dit baie beter – hulle werk heelwat beter saam en as een praat of ek begin op my
horlosie kyk maak hulle mekaar vinnig stil.  Ek sien hulle op ‘n Maandag die 3de periode – dan is

hulle nog relatief rustig.  Die Dinsdag laaste periode is dit baie moeilik – ek moes 2 maal op my
horlosie kyk – voordat hulle besef het wat aangaan.

TABEL 7: EK-BOODSKAPPE

1. Ek gee ‘n duidelike ek-boodskap en sê presies wat ek verwag – praat ongelukkig die hele periode

daaroor.  Die volgende periode het dit beter gegaan.

2. Ek hou nie daarvan as kinders lelik met mekaar is as hulle in my klas is nie.  – Hulle hou daarmee
op vir die periode.

3. “I aways talk to you in a proper manner and when that is not returned it makes me feel annoyed and

disappointed.”Sy begin weer op haar aanvallende manier praat, maar ek maak my oë groot – sy lag
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     verleë en begin weer oor – die keer minder aanvallend.

4. Ek gee baie ek-boodskappe: Dit was vir my baie moeilik om gister so klas te gee. - Ek was UITERS

5. GEFRUSTREERD omdat ons nie die werk gedoen het nie.  Daar word baie tyd gemors, wanneer ek
eers vir almal moet wag om stil te bly.  Ek verwag dat as jy inkom jy netjies kom sit, jou boeke

uithaal en wag sodat ons kan begin werk.  As jy iets te sê het kan jy wag vir die regte tyd, maar so
kan dit nie aangaan nie, ek was uiters teleurgesteld met wat gister in die klas gebeur het Vrydag het
dit heelwat beter gegaan.

6. (Aanvallende wyse van praat deur leerder) Ek se: “Ek hou glad nie daarvan as kinders lelik met
mekaar in my klas is nie.”

7. (leerders wat aan die begin van die periode met my kom praat) Ek sê weer vir die hele klas dat dit
vir my baie moeilik is om te sien dat hulle inkom en sit terwyl iemand nog met my praat en ek sukkel
om te hoor ens.  Ek sê dat hulle verder moet wag totdat ek die huiswerk kyk of die res van die klas

hulle werk gekry het.

8. Die atmosfeer is nou heelwat rustiger.  Die kinders het toets geskryf en een seun bly my vra

wanneer en óf die toetse gemerk is.  Hy vra aanmekaar – elke dag.  Dit is erg irriterend.  Uiteindelik
is my antwoord:   “As ek die dag met ‘n bruin koevert in hy hande klas toe kom, dan het ek die
toetse gemerk – onthou dit asseblief, anders gaan ek en jy baie gefrustreerd raak”.  Die volgende

dat sê hy:   “Ek wou gevra het, maar toe sien ek Juffrou het nie ‘n bruin koevert nie”.  Hulle moet ‘n
opstel skryf – die klas is baie veeleisend, ek moet die opdrag vir byna elkeen persoonlik verduidelik

– dan moet ek aanhoudend ‘n woord spel, want hulle weet nie hoe nie – ten minste is hulle almal
besig met die werk – dit pla my nog steeds dat daar ‘n onderlangse onrustigheid in die klas is.

10.Daar kom ‘n nuwe seun in die klas - hy het oorgeskuif van die ander klas.  Hy lyk baie apaties een
selfs arrogant.  Hy werk ook nie saam nie.  Ek vra toe heel rustig vir hom om aan te gaan met sy

werk.  Hy sê baie aanvallend en aggressief dat hulle alreeds die werk gedoen het.  Goed sê ek, ek
het nie geweet nie – dan kan hy dalk in sy voorgeskrewe boeke ‘n bietjie lees.  Hy trek sy gesig,

maar haal sy boek uit – hy lees nie – staar net na die boek.  Verder loop hy rond na willekeur en het
‘n vreeslike arrogante houding.  Ek sê: “Hier in my klas hou ons die papiere by ons totdat die klok lui
en dan gooi ons dit weg”.  Hy vererg hom vir my.  Ek sê toe vir hom:   “Ek het nog net ordentlik met

jou gepraat.  Ek behandel jou met respek en daarom verwag ek dieselfde van jou.  Ek het nog nooit
op jou geskree of jou onregverdig behandel nie, so ek verwag dat jy sal werk”.  Daarna is dit asof dit

beter gaan.

TABEL 8: BESKRYF DIE SITUASIE EN STEL ALTERNATIEF

1. (Leerders wat voor die periode begin met my praat) Ek gebruik ‘n bietjie klastyd om te sê, dat indien
hulle vir my iets wil sê (praat met die hele klas) hulle moet wag tot ons rustiger is en al die ander

besig is om te werk.  Hulle kan ook wag tot ek bv. huiswerk gegee het en dan hulle hand opsteek –
ek sal na hulle toe kom.

2. (Leerder wat meise spot oor hakkel) Ek sê toe vir hom dat ek van hom verwag om vir haar om
verskoning te vra – doen hy dit nie – bel ek sy ouers om van hulle te vra om hom ‘n bietjie meer

maniere te leer.  Toe ons uitstap vra hy so halfhartig verleë om verskoning.
3. Ek sien hulle twee bespreek iets.  Hulle sal dan sê – dis oor die werk – maar soms twyfel ek – hulle

hou dan darem op om te praat.

TABEL 9: ENTOESIASME

1.  Hulle is regtig gretig om te leer – met die leerproses is daar nie nou ‘n probleem nie.  Daar is

steeds ‘n paar wat dikwels tussen-in praat.  Vrydag moet hulle 10 minute inbly.

2. Hierdie week het dit baie goed gegaan – ek kan eerlik sê daar was geen klaskamerbestuur- /
dissipline probleme nie.  Die kinders kom in, haal hulle boeke uit en werk entoesiasties saam.
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Ek vra vir elkeen ‘n vraag – dié wat ek per ongeluk oorslaan steek hulle hande op en vra of hulle ook

‘n beurt kan kry.

3. (Briefie) Ek besluit om vir hom op ‘n mooi papiertjie ‘n briefie te skryf - waarin ek sê ek vind dit baie
moeilik om klas te gee, as ek die hele tyd moet wag.  Wag dat sy goed weggesit moet word, dat hy

tussen-in praat en met sy hande voortdurend op die tafel klap.  Ek skryf dat ek bly sal wees as hy
daarop sal let om stil na sy tafel te loop, dat hy sal gaan sit, sy boeke uithaal en saam met my sal
werk, sonder om te praat of te speel.  Ek is seker hy sal dit regkry.  Ek

4. gee die briefie aan die begin van die periode vir hom en hy ontvang dit heel skepties.  Hy maak dit
dadelik oop en vra: “Wat is dit nou dié.” Hy lees en sê nie ‘n woord nie.  Na ‘n ruk vra hy: “Moet ek

dit nou in my boek plak?”
5. (Briefie) Ek sê: “Ja, dit sal ‘n goeie idee wees.”  Vir die res van die periode en die week sukkel ek

nie weer met hom nie.

6. (Briefie) Die res van die week gaan dit rustig - lyk vir my asof die briefie gewerk het.
7. Ek het vir die res van die week nie weer probleme met hulle gehad nie.  Toe ek die geel kaarte

nader getrek het
8. (Briefies) Hulle het van geel na groen kaarte verander, ek het vir elkeen gaan sê dat ek bly is om

te sien hulle luister na wat in die briefie gestaan het.

9. Die groepe werk só goed dat ek besluit het om te kyk hoe dit werk as ek dit weer doen – maar net
met die huiswerk en wanneer hulle praat.  Die huiswerk was eintlik nog nie regtig ‘n groot

probleem nie.  Maar hierdie week het almal hulle huiswerk getrou gedoen.  Die pratery onderlangs
het al met rasse skrede afgeneem – sou ek dit met die begin van die jaar moes vergelyk.  Een
seun is altyd laat en haal gereeld by huiswerkboek heel laaste uit.  Dit maak sy groep baie kwaad.

Ek sien dit en vra of daar iemand is, wat bereid is om hom te help en te herinner vóór hulle Engels
toe kom.  Sy maat sê hy sal hom help.  Dit werk egter nie goed nie, want die maat is maar net so

verstrooid.  Die klas stoot vir hom uit en aanvaar hom nie – en ek weet nie of dit reg was nie.
10. (Toesprake) Twee dae later kom vra sy of sy dit vir my alleen kan kom doen.  Ek sê - ek sou só

graag wou, maar dat dit onregverdig sal wees, teenoor die ander kinders.  Ek sal haar mooi help –

ek sal die ander kinders vra om op hulle arms te lê as sy wil óf sy kan hare eers lees as sy wil.
11. (Toesprake) Sy gee haar toespraak.  Die kinders moes op hulle arms lê.  Sy het skaars een

sinnetjie op ‘n slag gesê en dan weer diep asem gehaal – maar sy het dit gedoen.

TABEL 10: AANMOEDIGING

1. (Toesprake) Uiteindelik met baie aanmoediging soos “jy het dan al so lekker gesels as ons sake
bespreek het” en “ek is seker jy sal kan as jy probeer” het almal hulle toespraak gelewer.  My

terugvoer was:  “Dankie dat jy so dapper was”.
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TABEL 11: REELS

1. Een seun is goed in krieket en moet baie wedstryde in die middae speel.  Dinsdag gee ek
huiswerk, maar hy sê hy sal dit nie kan doen nie.  Ek besluit om rustig vir hom te sê – dis reg

as sy ouers vir my ‘n brief bring dat hy laat by die huis gekom het en nie sy huiswerk kon
doen nie.  Die volgende dag gee hy vir my die brief en probeer hard om die werk in die klas in
te haal.

2. Dinsdag praat hulle die hele tyd met die ander kinders sonder ophou.  Geen een van die
tegnieke wat ek gebruik tot sover – ek-boodskappe, keuses, ens.  werk nie.  Dit maak die res

van die klas ook baie onrustig en ek moet kort-kort  sê hulle moet stilbly of wag dat 2 klaar
praat.  Dis baie moeilik en ek sukkel om effektief met hulle te werk, ten spyte daarvan dat
hulle entoesiasties is oor die groepe.

3. Twee seuns saam maak die klas onhebbelik.  Hulle werk niks nie en praat die hele tyd en
speel voortdurend met een of ander iets.

4. Een van hulle moet in al die klasse voor by my sit anders pla hy almal en kan hy glad nie
werk nie.  Hy hou niks daarvan nie en ek moet elke keer met hom sukkel om op die regte plek
te sit – niks wat ek doen werk nie.

5. Ek moet hom weereens versoek om voor te kom sit.  Hy vererg hom vir my en waai sy vuis vir
my in my gesig – ek besluit om rustig vir hom te sê – jy kan maar sit alhoewel ek kan sien jy

wil nie hier sit nie – ek sal later met jou gesels oor wat nou net gebeur het – anders het ek
nou weer die res van die klas wat nou rustig is weer ontwrig.

6. Later na die periode sê ek vir Quinton, dat ek glad nie goedkeur of aanvaar wat gebeur het

nie.  Hy sê hy is jammer, maar hy word baie gefrustreerd
7. Ek sê vir hom hy het ‘n keuse.  Hy kan by my kom hoor van maniere om sy frustrasies te

hanteer - Ek kan ongelukkig nie sy gedrag aanvaar nie of hy moet sê wat hy kan doen om dit
op te maak – hy sê hy sal die klas x3 skoonmaak.  Ek aanvaar dit.

8. Alhoewel ek hulle ken of as ek die persoon kan identifiseer bly net daardie persoon die ½

minute in op ‘n Vrydag.  Hulle sê ook gewoonlik vir my presies wie dit was.
9. (Briefies) Hierdie week moes ek ‘n paar kinders op geel kaarte sit.  Helfte het nie hulle

huiswerk gedoen nie en 2 kinders – Twee leerders kan net nie stilbly nie – ek dink hulle moet
op medikasie wees.  Hulle is op geel kaarte gesit, maar steeds was hulle vir ‘n paar periodes
baie onrustig.  Ek het toe maar besluit om vir hulle elkeen ‘n briefie te skryf. Toe ek vir hulle

die briefies (heel onopsigtelik) gee het hulle doodstil gaan sit.
10. ‘n Groen kaart of ‘n rooi kaart.  Een gee so ‘n laggie en sê ja sy doen dit regtig en dan het jy

groot moeilikheid by die huis.  Gelukkig is sy werk teen Vrydag gedoen.
11. Hulle gedrag in die klas is ook nie altyd 100 % nie, maar hulle probeer.  Een seun – hy werk

gewoonlik en hy doen goed in sy toetse (baie humoristies) se werk is besig om agter te raak.

Ek gee hom kans om dit in te haal, maar hy belowe net elke keer en daar gebeur niks nie.  Hy
is op geel en toe op rooi en steeds gebeur niks. Vrydag bel ek sy ouers - sy ma sê dat hy dan

maar die hele naweek sal moet werk.
12. Dieselfde periode het ‘n paar kinders steeds hulle stoele geskuif en die aakligste skril geluide

veroorsaak.  Ek het sommer kwaad geword en geskree – dit het net uitgespring.

13. Die ander kinders is rustig en dit is baie beter dat ons een klas het.  Die ouens wat baie
onderlangs gesels kry hulle eie banke en snaaks genoeg toe ek sê ek het spesiaal vir jou ‘n

tafel hier gesit, is dit asof hulle heel beïndruk is en graag daar wil sit.  Dit lyk of hulle regtig
daar wil sit –sonder om op enige ander plek in die klas te sit
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BYLAAG C
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BYLAAG C

VRAELYS AAN LEERDERS

Vrae 1=nooit 2=min 3=soms 4=dikwels 5-altyd

1. Ek dink my onderwyseres is gefrustreerd in
onderwys.

1 2 3 4 5

2. Ek dink my onderwyseres geniet dit om klas te gee. 1 2 3 4 5

3. My onderwyseres skree op ons. 1 2 3 4 5

4. Ons luister wanneer die onderwyseres op ons skree. 1 2 3 4 5

5. My onderwyseres laat my voel asof ek iets goed kan

doen.

1 2 3 4 5

6. As my onderwyseres kwaad raak vir ‘n leerder sê sy
soms iets wat lelik is.

1 2 3 4 5

7. My onderwyseres vra ons leerders om te help om ‘n

probleem i.v.m.  klaskamerbestuur en dissipline op
      te los.

1 2 3 4 5

8. My onderwyseres het altyd iets wat sy kan doen as
‘n leerder nie saamwerk nie.

1 2 3 4 5

9. Leerders ignoreer my onderwyseres as sy met hulle

raas.

1 2 3 4 5

10. Leerders werk saam in my onderwyseres se klas. 1 2 3 4 5

11. Leerders is positief in my onderwyseres se klas. 1 2 3 4 5

12. Leerders werk hard aan hulle skoolwerk in my
onderwyseres se klas.

1 2 3 4 5

13. Leerders is so stout in my onderwyseres klas dat

ons nie kan werk nie.

1 2 3 4 5

14. Soms moet my onderwyseres twee of drie maal
praat voordat leerders luister.

1 2 3 4 5

15. My onderwyseres dreig leerders met straf. 1 2 3 4 5

16. My onderwyseres is sarkasties met leerders. 1 2 3 4 5

17. My onderwyseres gebruik die woord nee in haar

klas.

1 2 3 4 5

18. My onderwyseres luister na leerders wanneer hulle
iets te sê het.

1 2 3 4 5

19. My onderwyseres gee aandag aan ons as ons

ontsteld is.

1 2 3 4 5

20.  Ek geniet dit om by hierdie onderwyseres klas te kry. 1 2 3 4 5

21. My onderwyseres doen die volgende as leerders hulle wangedra

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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BYLAAG D
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BYLAAG D

VRAELYS AAN ONDERWYSERS

Vrae 1=min 2=soms 3=dikwels

1. Ek is gefrustreerd in die onderwys. 1 2 3

2. Ek het al daaraan gedink om die onderwys te bedank. 1 2 3

3. Ek geniet dit om klas te gee. 1 2 3

4. Ek verhef my stem in die klas. 1 2 3

5. Dit het die gewenste effek as ek my stem verhef op

leerders.

1 2 3

6. Ek geniet dit as my leerders stil sit en werk sonder dat
enige iemand praat.

1 2 3

7. As ek kwaad raak vir ‘n leerder sê ek soms iets wat ek

nie regtig moes gesê het nie.

1 2 3

8. Ek vra die leerders om te help om ‘n probleem i.v.m.
klaskamerbestuur en dissipline op te los.

1 2 3

9. Ek het altyd iets wat ek kan doen as ‘n leerder hom

wangedra.

1 2 3

10. Leerders ignoreer dit as ek hulle tereg wys. 1 2 3

11. Leerders werk saam in my klas. 1 2 3

12. Leerders is positief in my klas. 1 2 3

13. Leerders is ongemotiveerd in my klas. 1 2 3

14. Leerders is ontwrigtend in my klas. 1 2 3

15. Ek moet soms twee of drie maal praat voordat leerders
luister.

1 2 3

16. Ek dreig leerders met straf. 1 2 3

17. Ek is sarkasties met leerders. 1 2 3

18. Ek gebruik die woord nee in my klas. 1 2 3

19. Ek luister na leerders wanneer hulle iets te sê het. 1 2 3

20. Ek hanteer nie leerders se emosies nie aangesien die
werk wat ek met hulle moet doen belangriker is.

1 2 3

21. Ek gebruik die volgende metodes as strafmaatreëls

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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BYLAAG E
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BYLAAG E

FRUSTRASIES VAN ONDERWYSERS

TABEL 1: FRUSTRASIES WAT VERBAND HOU MET DISSIPLINE

1. Die feit dat hulle altyd terug antwoord.

2. Hulle wil die finale sê hê.

3. Hulle doen alles wat verkeerd is, en ontken dan alles.

4. Dat ons niks daaraan kan doen nie.

5. Dissipline in ander klasse.

6. Kleredrag/Slordigheid.

7. Praat en let nie op as onderwyser praat.

8. Kinders wat dink hulle kan enige iets doen.

9. Ons kan niks aan die kinders doen nie.

10. Kinders wat herhaaldelik nie huiswerk doen nie.

11. Ons sukkel altyd met dieselfde kinders.

12. Geen dissipline.

13. Kinders raak na pouse onbeheerbaar.

14. Kinders wat géén ore het nie.

15. Kinders eet gemors wat hulle hiperaktief maak.

16. As leerders gesels terwyl ek praat.

17. As hulle handboeke/werkboeke by die huis vergeet is.

18. Gedragsprobleme – ontwrigtend in klas.

19. Kinders wat nie luister nie al praat jy 10 keer.

20. Dat die leerders optree voor hulle dink.

21. Hulle neem die reg in hulle eie hande sonder om aan die gevolge te dink.

22. Dit is dan soms moeilik om die situasie te ontlont.

23. Leerders wat nie dadelik hul boeke uithaal, wat totdat ek dit vir hulle sê.

24. Nie hulle eie skryfbehoeftes en boeke het nie.  Gelenery.
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25. Oor en weer geskreeuery vir mekaar

26. Kinders wat nie op Ritalin is nie.

TABEL 2: FRUSTRASIES WAT VERBAND HOU MET LEERDERS
SE AGGRESSIWITEIT

1. Hulle is aggressief en oorreageer op net omtrent als.

2. Kinders wat altyd aanmekaar is oor iets.

3. Aggressiewe kinders.

4. Kinders wat baklei.

TABEL 3: FRUSTRASIES WAT VERBAND HOU MET DIE GEBREK AAN RESPEK VAN
LEERDERS

1. Dat hulle nie ophou voordat hulle trane uit jou het nie

2. Dat hulle ongemotiveerd is.

3. Dat onderwysers geen regte het nie.

4. Leerders is lief om onderwysers te “mok” - spot.

5. Leerders sê mekaar sleg as iets nie regkry nie.

6. Geen respek vir onderwyser;  self;  mekaar, skool, hoof

7. Onderwysers en mekaar bespot.

8. The only thing that really bugs me is that a child has the audacity to treat you with contempt.

9. Kinders wat nie respek het vir onderwysers en vir mekaar nie.

10. Kinders wat mekaar spot en lelik is met mekaar.

11. Optrede teenoor onderwyser – attitude, rude

12. Openlike aanmerkings van onderwysers.  Mede leerlinge.

13. Die respek wat die leerders vir veral damespersoneel het is ‘n groot bron tot kommer en dit kom
seker weer in by die regte van onnies en leerders.

14. Houding teenoor onderwyseresse
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TABEL 4: FRUSTRASIES MET BETREKKING TOT OUERS VAN LEERDERS

1. Dat ouers onderwysers aftakel.

2. Reaksie van ouers indien hulle ingelig word omtrent leerlinge se probleme

3. Ouers werk nie saam nie.

4.    Ouers wat nie kinders ondersteun nie.

TABEL 5: FRUSTRASIES MET BETREKKING TOT DIE TAALGEBRUIK

 VAN LEERDERS
1. Taalgebruik/vloek.

2. Kinders wat vloek.

3. Vloek.

4. Kinders wat vloek.

5. Vloek.

6. Kinders vloek verskriklik.

7. Vuil taal.

TABEL 6: FRUSTRASIES WAT VERBAND HOU MET DIE ONGEMOTIVEERDHEID VAN
LEERDERS

1. Gebrek aan belangstelling in sport - veral dogters.

2. Kinders "moun" gereeld om te werk.

3. Kinders stel nie belang nie.

4. As hulle nie hulle opdragte dadelik uitvoer nie.

5. Hulle stel min belang in klaswerk.

6. Kinders wat rondstaan en niks doen nie.

7. Baie insette vanaf my kant, geen/min terugvoer van leerders.

8. Om te herhaal werk oor en oor maar leerders vergeet of neem dit nie in nie.



29

TABEL 8: FRUSTRASIES WAT VERBAND HOU MET DIE REMEDIERENDE

AARD VAN DIE SKOOL
1. Leerders gebruik gereeld die verskoning, as hulle iets nie reg kry nie, dat hulle is mos in Lantern.

2. Kinders wat spot met Lantern.

3. Aanmerkings oor Lanternskool.

4. Hulle spelling is baie sleg

5. Die feit dat die kinders geen woordeskat het nie

TABEL 7: FRUSTRASIES WAT VERBAND HOU MET
DIE ONDERWYSSTELSEL

My klas – dit is erger vir die kinders want daar is te min ventilasie en is baie beknop

Klein groepie leerlinge wat toegelaat word om skool te ontwrig.

Klasse is te groot.

Swak kommunikasie onder personeel ens.

Te veel kinders in ‘n klas.

Lang ure en kort kennisgewing van ekstra ure.

Opdragte wat gegee word sonder dat ons ‘n keuse het.

Gee 3 vakke

Lesse is opmekaar.

Gee klas van periode 2 tot periode 10.

Af periodes vir Admin.  in begin van dag – 1ste of 2de periode – Val baie keer weg.

Moet namiddae bly om admin. werk te doen – maak ‘n mens moeg.
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BYLAAG F
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BYLAAG F

INLIGTING VERKRY UIT FOKUSGROEPE

TABEL 1: ERKENNING VAN EMOSIES (Sessie 2)

1.  Jolanda ...  maar jy weet ons het gereeld met die ouens te doen wat nie wil saamwerk nie.

2. Die ouens leer nie om te cope nie.

3. Ek dink dis wat ons probeer het, om te “:cope”.

4. ...maar dit voel net vir my, mens is so geneig om vir die ouens te preek.

5. Ek het toevallig so ‘n situasie gehad met ‘n kind wat kitaar gespeel het tydens klastyd.  Ek het gesê hy

kan nie in klastyd speel nie maar wanneer die klok lui  (het dubbelperiode gehad) kon hy vir my kom
speel die leerder het sy kitaar uitgelos en goed gewerk.

6. Hy voel miskien getroos

7. Jy weet dit voel vir my.asof die kind te belangrik is

8. Hoekom gee ons net aandag aan die kind se emosies , ons is ook mense met emosies en “needs” en

ons moet maar “cope”

9. Ek voel ons ouers het ons hanteer soos wat hulle het en ons is” okay”
10. Ja ons gaan aan en daar is niks met ons fout nie waarom moet die kinders “gepamper” word.

11. Hierdie inligting is vir my te idealisties
12. Maar tog dit maak vir my sin, ek herken myself in die situasies
13. Ek word maklik kwaad, al neem ek myself voor om nie my humeur te verloor nie.

14. Ja dit is heeltemal reg
15. Ek raak verskriklik omgekrap

16. Ek bly stil en loop weg
17. Draai om en loop net weg.
18. Dit sal nooit dieselfde wees nie.  Ek voel hulle moet nooit weet wat op hulle wag nie...Jy moet hulle altyd

tot stilte verras...
19. Maar wat gaan in jou binneste aan?

20. In my binneste?
21. Woede.
22. Ek raak nie meer rerig kwaad binne nie maar ek raak buitekant kwaad en so.  Dis een ding wat ek hier

moes leer.
23. Ek raak kwaad en loop dan uit die klas om af te koel dan bly ek buitekant vir ‘n rukkie

24. En Sannie wat doen jy?
25. Ek word so kwaad dat ek partykeer sarkasties is.
26. Ek ook.  Ek word partykeer maar meeste van die tyd bly ek stil.

27. Voor ek iets doen waaroor ek later spyt is.
28. Soos ‘n stok optel en slaan hom so met die vuis!

29. Skoolhou was nooit my laaste opsie nie.  Hierdie jaar was ‘n nagmerrie.  In die verlede het ek skool baie
geniet.

30. Nou, die grysfase is besig om op te blaas in hulle gesigte, nou moet ons dit regkry.

29. Kan ek iets sê, ja ek voel dieselfde.  Dit voel vir my ek kan nou na Meneer toe gaan ek voel elke dag so
en my bedanking indien.  Ek voel ek lewer nie ‘n bydrae nie, ek is nutteloos.  ‘n Klas wat ek glad nie voor

kan skoolhou nie is 8E1.
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30. Ek voel presies dieselfde.

31. Weet jy ek kan nog vir hulle skoolhou maar vir graad 8E1 kan ek nie skoolhou nie.

32. Dis nog steeds daardie klas van Bester (skuilnaam) hulle.

33. Hulle is verskriklik! Hulle is verskriklik!

34. Weet jy as hulle nou so is volgende jaar is hulle ook nie beter nie.

35. Hulle was laasjaar dieselfde.

36. Dis wat almal sê.

37. Jy is moeg gebore man!

38. Jy moet die kind ook redelik ken hoor.  As dit soos Pieter (skuilnaam) is dan praat hy tot more toe...

39. Maar nou as jy nie soos hy voel nie, soos in hierdie geval,  jy moes nou liewer eintlik gesê het “Ai dit
moes maar moeilik vir jou gewees het.”

40. Dan voel ek so, jy maak eintlik onderwyser nou as verkeerd.  Hy was verkeerd, die onderwyser.  Nou
gaan die kind sê”  “Maar Juffrou van Greunen (skuilnaam) het gesê Meneer was verkeerd om my van
die veld af te haal.” ....Sal hulle die nie doen nie?

41. Hulle sal dit doen as hulle die kans kry Ek kry die gevoel dis teen die onderwysers

42. So jy gaan dit erken, dis wat ek wil sê.  Die oomblik as jy sê:  “Ai dit moes moeilik vir jou gewees het (as

hulle jou van die veld af gooi) dan sê jy nie die stupid onderwyser, hoekom het hy dit gedoen?

43. Ek sê nie dis eintlik verkeerd van die onderwyser nie

44. Die feit dat dit nie meer gebeur nie...omdat die hele proses

45. Maar nou dink jy ek het  oor gereageer en alhoewel hierdie definitief nie jou probleem oplos nie

46. Dit vat lank nê.

47. Dis ‘n mind change

48. Ek het eerste daarmee te doen gekry so ek 5 jaar gelede  en ek voel nou dat ek dit genoeg geoefen het

dat dit natuurlik kom....

TABEL 2: SAMEWERKING (Sessie 3)

1.  Dit kan baie interessant wees.

2. Wraggies...

3. Party van hierdie goed kan die kinders ook leer

4. Dit kan dalk met sekere groepe werk.
5. Maar sekere groepe gaan nie vir jou lag nie maar ander sal dink jy is baie snaaks.

6. Ja.

7. Nou dan gaan hulle ook so begin ...en ‘n hele sirkus ontaard.

8. Party kan jou dalk naboots.

9. Ja.

10. Maar dink jy jy sal in jou doel slaag, alhoewel party jou gaan naboots?

11. Jy moet maar die nabootsing vat.

12. Wat dink julle van die briefie?

13. Die briefie dink ek sal werk.

14. Hoewel daar sekere kinders wat gaan begin werk.

15. Waarvoor die brief deur die hele skool gewys het was negatief.

16. Kyk wat se brief het sy vir my geskryf!

17. Ek gee dit gewoonlik waar niemand anders by is nie.  Op ‘n mooi papiertjie geskryf in sy boekie en in ‘n

boek plak.

18. Ja plak dat hy kan sien ek het dit gedoen.  Weereens daai ding wat Meneer gesê het - wat het hy
gedoen?

19. Dit het regtig al die kere gewerk wat hy dit gedoen het.

20. En jou eie gevoelens beskryf?
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21. En tog al hierdie goed wat julle al gedoen het....

22. Ja dit doen ek baie.

23. In elke geval in die klas doen.

24. Ek sê baie van die goed frustreer my as ek besig is.  Gee my kans dat ek met een klaarmaak voordat ek
die volgende persoon se probleem hanteer.

25. En dan? En wat?

26. Party werk, party ignoreer jy en hou net aan skryf.

27. Party is eenvoudig “demanding”.

28. Of om uiteindelik terug te kom en dan sê hulle “nevermind”.

29. Dit is erg ja.

30. Dis frustrerend.

31. Kinders het klaar reggekom.

32. Dan as jy hom vat dan is die ander een weer vies vir jou.

33. Hy voel hy is minder belangrik want jy help nou die een tweede en een die wou net gekom het en net
wou aandag soek.

34. Daar is baie kritiek as jy hom nie summier help nie dan vererg hy hom bloedig vir hom en sê “nevermind”
as jy individueel met hom wil praat.

35. Jy kan nie daardie emosie ontwyk nie.  Jy moet dan maar sê: “Ek kan sien jy is kwaad is vir my.”

36. Ek stem 100% daarmee saam, maar ek het ‘n probleem met die feit dat kinders se agtergrond, hulle
huislike agtergrond altyd as ‘n manier aan hulle voorgehou word van “ag shame” dit regverdig die
optrede.

37. My kinders het party dae huis toe gekom met haar vriende.  My kinders was blootgestel aan ‘n alkoholis

38. My kinders was baie keer blootgestel aan ‘n ma wat agt keer gehospitaliseer is en hulle maar net hulle

dinge moes doen!  En ek dink nie, sy ken my kinders, ek en my kinders is so ‘bad” nie, maar ek sê nie
hulle is volmaak nie.  Hulle het altyd respek getoon...die werk was altyd gedoen, hulle het aan alles

deelgeneem.

39. Hulle het dit nie as ‘n verskoning gebruik nie.

40. Ek het hulle altyd ‘n storie vertel by Bastion..

41. Toe ek begin skoolhou was dit die hoofseun wat die skool gehad het maar, ‘n pragtige mens.  Kyk daai
tyd het leerlingraad vir jou kaartjie gegee en jou gehelp om aan te pas. Hy het vir elkeen van ons ‘n

kaartjie gegee: hoe laat ons by skool moet wees, alles Hy het my so beïndruk en ek praat toe eendag
met een van die onderwysers, ek meen ek begin nou maar skoolhou...hy is nie veel jonger as ek nie en
ek sê toe dis sulke oulike mense.

42. Toe sê sy vir my het ek iets agtergekom?

43. Toe sê ek nee ek het niks agtergekom nie.  Toe sê sy hy het ‘n alkoholis pa en ma gehad.  In die middag
as hy uit die skool uitkom moet hy gaan werk om ten brode want daar is niks kos in die huis nie.  Hy
moet gaan werk hy moet sy dronk pa en ma in die bed sit hy moet hulle versorg en dan kan hy eers

begin met sy skoolwerk.  Hy het ‘n sukses van sy loopbaan gemaak.  Hy het ‘n beurs gekry en hy het
verder gaan studeer.  Hy het homself as onderwyser bekwaam.  Hy het weer teruggekom en hy het weer

by daardie skool begin skoolhou.  Hy was so volwasse gewees en almal het so opgesien na hom en
niemand het neergesien op hom as gevolg van sy omstandighede nie en hy het ook nie sy
omstandighede gebruik om daaragter te skuil as verskoning om nie sy werk te doen nie.

44. Wat dink julle wat beteken daai?

45. Daai is karakter waarvan jy praat, hoor want watter voorbeeld het hy by die huis gekry.  Sy pa en ma
was altwee volslae alkoholiste.

46. En baie keer is die kind nie wat nie  “backbone” het nie verstaan jy, en dan skuil hulle agter so iets.
Hulle het net nie daai “stand” waar hulle van afkom nie.

47. ’n Mens moet net nie laat hulle agterkom dat hulle daar agter kan skuil nie.

48. Weet jy ek dink die benadering van - dis jou omstandighede ek is jammer vir jou - maar gaan aan met
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jou lewe is baie belangrik.  By die vorige skool het ons ‘n pragtige Zulu onderwysers gehad.  Sy was nou

al bejaard en haar vertelling hoe sy grootgeword het – hulle was vyf dogters gewees van 5 verskillende
pa’s – want dit is hoe die swart gesinne daai tyd was en sy het net nie ‘n saak daarmee nie.  Sy het altyd

vir die kinders gesê wat nou sê “O ja maar hulle lewe is ongelukkig - wat het ek?  “Jy maak daarvan wat
jy kan.”  Ek vat my eie man.  As ons op die plaas is terwyl sy geswot het dan het ek vir haar vertel my
man het begin “swot” nadat ons getroud is en hy het bitter ver afstande gery terwyl hy gewerk het en hy

het in sy kamer gebly met gaslampe en “whatever” en hulle was drie of vier mans wat in die kamer
geslaap het en hy moes in daardie omstandighede leef.

49. Jy moet met jou omstandighede leer “cope”.

50. Daar is ideale omstandighede maar daar is baie keer nie.

51. Ek het in ‘n vier keer getroude huishouding grootgeword en ek sal vir jou sê dit was glad nie die ideale

omstandighede nie.

52. Dit is ook nie genetiese afwykings nie.

53. O ja verseker!

54. So dink jy dis ongehoorsaamheid.

55. Ja, merendeels.

56. Ek wil graag hoor wat julle dink van wat ons verlede week gedoen het of julle weer daaraan gedink het of

julle kans gehad het om dit te gebruik.  Ek weet jy het ‘n kans gekry.

57. Nou behalwe vir 9E1.

58. Weet jy ek moet vir julle sê, ek wil graag hê jy moet vertel wat jy gedoen het. Sê gou vir ons. Toe ons
eendag in klas die was, ek het die “remote” vir die hek gekry, ek was versigtig en toe kry ek nou die ene.
En toe sê hy.  "O Juffrou het ‘n “remote” gekry!"Juffrou het ‘n “remote” gekry!

59. My eerste reaksie was: toe nou moenie daarmee speel, nie moenie daarmee karring nie want hier kom

moeilikheid.

60. En toe dink ek: dit gaan nou nie help nie.  Hy gaan nou nie ophou voor hy nie die ding gebruik het nie.
Toe sê ek vir hom nou maar gaan, maak die hek oop en sorg dat hy die hek weer toemaak en dan kan

ons verder aangaan. Toe sê hy dankie Juffrou.  Hy vat toe die “remote” en hy stap uit die klas uit.  Geen
probleem nie.  Toe dink ek in sekere gevalle werk dit en dan moet ek nog eerlikwaar sê ek het baie keer

daaraan gedink en ek dink nog steeds dit is iets wat ons in elk geval nog kan toepas.

61. Maar partykeer moet jy jouself net meer dwing om dit toe te pas.

62. Weet jy met Fanie Nel (skuilnaam) 9E1.  Hy is so rumoerig gewees - wel elke dag natuurlik - maar toe
het ek nou die een dag by hom gaan staan dat hy nou net kan weet hy moet stilsit. Dan moet jy letterlik
by elkeen gaan staan en jy is net een mens...

63. Ja, dit is moeilik en dis hoekom mens met vandag meer op sulke dinge van toepassing is, met die oog
samewerking.

64. Iets wat my nog my lewe lank “bug” en dat ‘n mens partymaal probeer met welslae en ander tye is jy net
gewoon te moedeloos en kwaad om dit te doen.  En dit pla my van 9E1.  Want 9E1 laat my daaraan

dink.  Dis ‘n fliek van Meg Ryan (Michelle Pfeiffer) waarin sy gespeel het in Dangerous Minds.  Daai was
nie fiksie nie dit was die werklikheid.  En sy het begin deurdring tot daai kinders toe sy hulle begin

komplimenteer het en die een se reaksie was: almal skree vir hom, almal praat lelik met hom.  Sy is die
eerste een wat ooit in sy lewe vir hom iets “nice” gesê het, en hy het so omgeswaai en uit haar hand
begin eet.  Nou voel dit vir my, as jy kom met ‘n strategie, is dit in my opinie dis die enigste oplossing vir

klasse soos 9E1 en 9E2 ook.  Want raas en skree nie help nie.  Straf help nie, hulle vee hulle daaraan
af.

65. Dit voel vir my, dit is die oplossing maar dit is ook nie maklik nie, maar jy moet wil verander.

66. Nee dit is nie maklik nie.  Ek kan net vir julle sê wat my eie ervaring daarvan is.  Maar dit is moontlik,
kyk.  Want die een styl wat jy het na ‘n ander styl toe oorgaan. Want nou moet die een opmaak wat ek
wat 2 – 3 jaar skoolgehou het die hele aanslag anders is alhoewel ek nog klas gee die prosesse ontvou

het
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67. Om terug te kom na Fanie Nel  (skuilnaam) toe.  So aan die begin van die jaar toe ek nou eventually hier

begin het en speelgronddiens gedoen het, speel hulle met ‘n bal hier buite.  Hulle skop heeltyd na die
plek waar daar vensters is ek sê hoorhier gaan skop op die veld maar hulle hou toe nou aan en skop toe

mekaar raak en hy skop die bal en ek sê vir Fanie (skuilnaam), gee die bal hier vir my en hy hou aan en
ek gryp hom aan sy arm en ek trek hom nader.  Hy skrik val daar half neer in ‘n skreeubui en ek draai
om “You don’t touch me” en hy gaan aan met ‘n groot gevloekery op my en alles.  Ek neem hom dadelik

kantoor toe.  Dit was seker nie week later nie.  Nou weet ek nie of daar net iets goed skuil in hom nie wat
hy na my toe kom en voor sy maatjies sê:   Hoorhier Meneer, ek is jammer, sorry sir.

68. Daar is iets goeds in daai kind want met ‘n tenniswedstryd eenkeer hierso en ek weet nie of dit eenkeer

hy was die enigste persoon wat na my toe gekom het en gesê het “Thankyou Mam”.

69. Ek dink hy en Daan (skuilnaam) byvoorbeeld moet op medikasie wees want hulle is te “jittery en jumpy”

70. Teen die tyd wat die kinders hier by ons kom is hulle al so ver heen.  Hulle moes al lankal hier uitgekom
het. Ons kan nie met die kinders werk wat ons kry nie, dis net meer probleme, dit is gedragsprobleme.

En as hulle hier by ons land in tipe van hulle “last resort”.  Nou gaan ons net-net so regmaak.  Hulle het
al jare en hoe lank verkeerd gedoen so daar buite moet jy jou boodskap uitdra.

71. Verseker die voorkoming-gedeelte het definitief ‘n plek en wat ons onderwysers alleen kan reg kry.
Hierdie kinders van ons kan nie redeneer nie. Hulle verstaan nie as jy met hulle wil redeneer nie, nie met

hulle praat nie.  Ek het dit al baie keer probeer.

72. Gewoonlik se ek: “En as julle nou weer iets in my klasse rondskiet, my klasse gebruik gaan julle die klas
uitvee!”

73. Wat ek doen as hulle byvoorbeeld nie hulle stoele onder die tafel instoot nie dan wag ek tot hulle by die

deur oopmaak dan roep ek hulle terug.  Hulle haat dit.  So hier by die derde dag as jy dit doen dan begin
hulle dit al self te doen.

74. Dit is die logiese gevolg.

75. Of ek sal dit doen maar ek sal dit stadig doen!

76. Ek stem saam dat jy dit doen.

77. Ek stem saam.

78. Of jy maar jy weet ek dink keer het my pa ook net vir my gesê: Jy doen ‘n ding so en ek het dit gedoen.

En dit het vir my vreeslik baie geleer in die situasie dat daar nou vandag beter goeters wat mense vir my
sê wat ek aanvaar en wat nie.  Ek dink die feit dat ons gee te veel “gap” dat te veel dinge bevraagteken

gaan word.  “Anything goes” en alles is reg

79. Laat waai.

80. As jy hierdie goed gesê dan sou hulle nie gevra het nie want jy klaar die inligting gegee.  Dit kan maklik
versigtiger wees.

81. Jou stemtoon ook aan…

82. Die waarskuwing een is vir my meer neutraal.

83. ...jy praat so dan gaan dit...

84. Daar is ‘n reuse verskil tussen Afrikaanse kind en Engelse kinders, hoor.  Met ‘n Afrikaanse kind kan jy

nog ‘n mate redeneer.  Met ‘n Engelse kind glad nie, hulle is soos in “barbaars”  Hulle sê net altyd Why?
But why?

85. Dit is so, want ek het vir 16 jaar by Princess skoolgehou en dit is hoe jy skool gehou het.  Hy

bevraagteken alles  Dit en dat.  Dit is hoe hulle in die huise grootgeword het.

86. Ek was ook vir 14 jaar by ‘n baie swart Engelse skool, maar ek het dit nie baie bedreigend ervaar nie.
Vir my was dit ‘n “challenge” dat hulle my op my tone gehou het.  Maar hulle was nie ongeskik nie, hulle

was ordentlik.  Die eerste dag toe ek daar instap vra hulle my: “What experience do you have and what
is your qualifications?” En dit is in 1989.  En ek het wonderlike jare by daardie kinders gehad.

87. Miskien moet mens maar leer hoe om korrekte interaksies te hanteer.

88. Partykeer wyk hulle ook van die “topic” af.

89. Maar dis wat hulle sê – dis nie hoe ek dit sien nie.
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90. Maar as hulle nou al so lank aangeleer is ....

91. Dis nie moeilik...

92. We try and try everyday...

93. Maar julle moet onthou dit wat ek nou die oggend gesê het.  Hierdie is nie ‘n Suid-Afrikaanse verskynsel
nie.  Dit is nie ‘n Lantern verskynsel nie.  Dis wêreldwyd.

94. Ek wil terugkom na daai storie toe van my pa het sekere dissipline op ons afgedwing waaroor ek al
wonder.

95. Maar jy het ‘n sekere persoonlikheid ...Sekere persone reageer anders as kinders m.a.w. jou pa kon
presiese dieselfde met iemand anders gedoen het en dit sou nie gewerk het nie.

96. Ek dink regtig dis iets wat ‘n mens kan doen, maar jy moet wil verander.

97. En het julle al gevoel dat julle meer bewus daarvan raak?
98. Ja, maar dis baie moeilik om dit uit te voer

99. Ek het dit verlede week probeer.
100. Ek dink dis ‘n “mind change” wat jy absoluut moet maak absoluut
101. Ja, maar ‘n lekker “mind change”.

102. Ja, partykeer, ek brand net om die werk klaar te kry ek weet dit moet gedoen word, die tyd stap aan,
       die eksamen is hier, maar nou moet ek op my tande kners om nie vir hulle te sê hoor hier kom pouse

103. Hulle wil daai onmiddellike bevrediging hê.
104. Die kindertjies wil dadelik daai probleem oplos en hulle kan glad nie fokus voor dit nie opgelos is nie.

TABEL 3: WANGEDRAG (sessie 4)

1. Ja,

2. Tot ‘n mate maar dit hang af van hoe hulle die straf toepas.  In my geval, my oudste kind het ons op ‘n
stadium op ‘n spesifieke manier gestraf en dit het vir haar laat besef wat sy verkeerd gedoen het en hoe
gevaarlik dit was wat sy gedoen het as dit sou aangaan.

3. Nee, ek dink dit was ‘n logiese gevolg en ja.

4. Kinders is uniek, hier is ‘n klomp unieke kinders

5. Elkeen gaan nie dieselfde reageer nie.

6. Hierdie is vir my ‘n te breë spektrum....

7. Jy kan nie almal oor dieselfde kam skeer nie.

8. Daar is kinders wat wel op straf reageer.

9. Die een wat alles bevraagteken en alles uittart.

10. Vanoggend het ek vir Fanie (skuilnaam) byvoorbeeld in die saal gesien, toe sê ek wag ‘n bietjie ek gee
nie vir hom klas nie ek het eintlik niks met hom te doen nie.  Die kere wat ek wel met hom te doen gehad

het, het ek hom baie volwasse probeer gehanteer.  Ek is so bang vir hom ek wil eintlik niks met hom te
doen hê nie.

11. So die kere as ons paaie gekruis het, het ek met hom geredeneer en gesê maar ek stem nie saam met
wat jy nou doen nie want dit en dit en dit, en dan het hy nogal stil gebly en geluister.

12. So jy sê in sekere situasies is daar ‘n logiese gevolg tot en met sekere perke en dan moet jy na jou
sisteem toe gaan en vir ‘n tipe A oortreding is daar dan ‘n logiese gevolg.

13. Dis reg.

14.  Met ander woorde jy moet ‘n kind oortuig en hy moet vooraf weet wat hy deurgaan want as hy nie

aanvaar word nie en gaan hy nie sommer dink ag dit sal weer volgende keer gebeur vooraf gebeur dit
nie noodwendig.
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15.  So jy is bang die kind kom te lig daarvan af.

16.  Ja, dis wat hier gebeur het.

17. Dit klink vir my na ‘n uitgerekte proses.  Dis amper soos eenkeer gehelp het uit daai plaas inwerk.  Dit
moet ‘n daaglikse proses wees.

18. Ja ek dink die kinders is nie volwasse genoeg om sinvolle voorstelle te maak nie.  Hulle sal sommer
simpel voorstelle maak .  As hulle nou sê ek is nie vandag lus om te werk nie.  Jy sal nou sê goed, julle

is nou moeg en so wat moet ons vandag maak? Nee Juffrou gee vir ons af, laat ons buite in die son
gaan sit.  Jy weet hulle sal nou sulke simpel voorstelle maak wat ‘n mens nie kan aanvaar nie.  Ek dink

maar dit hang af van klas tot klas, van watter ouderdom hulle is.  Die kleintjies kan definitief nie sinvolle
voorstelle maak nie.

19. So met ander woorde dit werk eerder as jy as volwassene vir hulle leiding gee in hierdie storie - jy moet
hulle net laat glo dat dit hulle idee was.

20, Sal so iets kan werk met ‘n hele dissipline sisteem in ons skool?
21. Dan moet al die onderwysers kan saamwerk.
22. Dit help nie net party doen dit nie.

23. Sê nou maar een of ander skoolreël wat toegepas moet word.  Die hele sisteem val plat as almal nie
saamwerk nie.

24. Nee ek weet nie want ek is hier ook as volwassene onderworpe aan reëls.  En kinders moet besef dat
waar jy ook al in die lewe gaan – ek meen, dis hoekom daar robotte is, dis ook ‘n reël - en in die
samelewing is daar altyd reëls.

25. “Obnoxious person to other people” – jy moet maar buig – ek dink nie dis outokraties genoeg nie.
26. Jy kan vir die kind sê ek straf jou om daai en daai rede, maar die straf sal jy moet vat sodat jy kan leer

om dit nie weer te doen nie.  Jy kan aan die kind verduidelik hoekom.  Ek dink dit is wat ‘n mens maar

moet doen.
27. ‘n Mens is baie keer te haastig, jy het nie tyd nie, jy wil dit maar net oor en verby kry maar as ‘n mens

nou die tyd neem – ek het nou gesien met my een graad 9-klas – die kinders sit in groepe – toe vra ek
vir hulle hoekom vloek hulle so – toe sê ek vir hulle dit maak nie van jou ‘n sterk man nie – ek sê my man
is alles behalwe ‘n sussie, hy vloek nie.  So amper ‘n hele storie daaroor maar ek het hulle nie gestraf op

daardie oomblik nie en toe het ek aan hulle verduidelik jy kan ‘n man wees sonder dat jy regtig hoef te
vloek en later het hulle as hulle begin vloek dan is dit askies juffrou!   Dan het hulle, dit gaan al regtig

beter met daardie gevloekery.  Sodra ‘n mens “let go” dan kom dit weer terug.
28. Dis ‘n langdradige storie, dis soos jy sê dit vat baie tyd maar as ‘n mens partykeer net 5 of 10 minute kan

afknyp en net aan hulle verduidelik dat die straf is nie om jou te verkleineer nie maar om jou te help in

jou groeiproses.
29. Die kern van die probleem is nou die kind kan nie leer nie, hy voel ‘n bietjie minderwaardig op die

oomblik.
30. Afgesonder.  Hy kan skryf sy eie ding doen.
31. Met ander woorde hy moenie die res van die klas kan affekteer nie.

32. Dit is my keuse nie sy keuse nie.  Hy moet afgesonderd bly.
33. Ja, ek is nou baie kwaad.

34. Ek wil nie hoor wat jy sê.
35. Hy gaan daar sit.
36. Dit is partykeer nodig

37. Want hy word weggevat en verwerp omdat sy gedrag is nou nie meer sosiaal aanvaarbaar vir die klas
nie.

38. Die “green chair” is presies dieselfde idee.  Maar die “green chair” fokus die kinders nou weer op daardie

persoon.  Ek kan sien as ek nou een van hulle in my klas sit.  Die graad 9’s.  Hulle sal lag en tekere
gaan omdat daardie kind nou in daardie “green chair” sit.  Maar as daardie ”green chair” agter ‘n skerm

is of agter in ‘n kamer is – ons het nie kamertjies nie – ek dink dit is ‘n wonderlike idee.
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39. Wat ek doen ek het ‘n stoel reg voor in my klas teen die muur en as ‘n kind my hinder en ek kry niks met

hom uitgerig nie dan sê ek vir hom ek het die reg om aan te gaan met die klas,
40. ...en dan gewoonlik chip die klas in Jaaa! “Something happened!” Dan sê ek gaan sit daar jy kan

volgende periode weer jou plek inneem maar dan gaan sit hy daar en as hy my begin hinder dan gaan
staan ek fisies tussen hom en die klas.

41. Dit klink baie goed.  Miskien kan jy daar net (my klas is te klein) om nie vyandigheid te genereer nie te

sê: “ek kan sien jy het vandag ‘n probleem,  jy is of kwaad, ontsteld of wat ook al, jy kan hier kom sit”  -
miskien moet ‘n mens net mooi kyk, dat hulle nie,ek wil amper sê dat hulle kan teruggaan na die

klassituasie toe.
42. Maar hy moet eers erken dat hy ‘n probleem gehad het.
43. .Hulle moet deel word van ‘n situasie.

44. Ek kom staan tussen hulle as hy hom gedra dan.
45. Jy kan nog steeds klas kry en hy kan nog steeds kontak hê...  hy sit daar met sy hande op die stoel, dis

reg so.
46. As hy hom gedra dan staan ek nie, maar dis wanneer hy omkyk en die res van die klas bly hinder dat ek

daar gaan staan.

47. Jy kan met sekere kinders soos die wat nou vir Dane Pieterse (skuilnaam) ken, kan glad nie met so ‘n
kind so redeneer nie.  Hy wil heeltyd “protest” “Look at them Mam, look at them.” Hy fokus altyd op

iemand anders.  Jy kan nie dit van toepassing maak op elke ou nie en Fanie Nel  (skuilnaam) is presies
dieselfde voorbeeld.

48. Ja, ek weet nie of julle die storie ken nie.  Jaco(skuilnaam) staan in die hoek.  Hy kan homself nie gedra

nie.  Vir twee dae, dan kom sê hy hy is jammer en more kom hy terug en staan vir 2 dae buite.
49. Ek vind nogal detensie werk nie ek is nie vreeslik ten gunste van detensie nie maar partykeer moet ons

die reëls volg.  Ek voel as dit die reëls van die skool is moet jy ook as individu die reëls van die skool
onderskryf.  Maar ek vind dat dit nogal werk as jy vir ‘n kind sê: OK, jy het nou die reëls oortree, jy weet
nou jy het verkeerd gedoen - nou wat stel jy nou voor want jy kan nou dit doen, of jy kan dit doen of jy

kan dit doen.  Die “Code of Conduct” sê jy moet nou detensie sit, wat gaan jy nou daaromtrent doen.  En
dan gewoonlik kom hulle op en hulle sê: Goed.

50. Dis vreeslik baie administrasie en ek het regtig nie tyd vir al hierdie administrasie nie.
51. Die gevoel wat ‘n mens eintlik het is dat hier een persoon is wat net met dit moet werk.
52. Ja.  Dit is regtig weer waar ‘n “classroom assistant” inkom want ‘n halfuur is vir my vak in elk geval te min

tyd.  Ek kan nie nog tyd aan sulke goed spandeer nie want dit is punte opskryf en punte aftrek.
53. Ek hou van die positiewe.  Ek hou eerder daarvan om eerder ‘n meriete in die klas te gee as ‘n

aanmelding.  Ek sal liewer vir die kinders wat hulle gedra ‘n meriete skryf en daai moeite doen as wat ek
‘n detensie skryf vir swak gedrag.  So ek hou van die beginsel daaragter.  Die feit dat hy kan werk om
van sy suspensie af te kry, dit klink vir my ‘n intrinsieke motivering  wat goed is.

TABEL 4: GENEREING VAN POSITIWITEIT
1. Ons fokus te veel op negatiewe dinge.

2. Ek voel baie keer wat doen ‘n mens met die kind wat positief is?  Wat doen ons met die kinders wat hulle
werk doen.  Niks!  Absoluut niks!  Jy skryf in sy boek mooi, dankie!

3. Ja en word hulle eventueel nie ook negatief nie?

4. Dit is normaal.

5. Ek dink daar is party goed wat jy outomaties doen en sê.  ‘n Mens is geneig om dadelik te reageer.

6. Die vuil taal verseker hoor.

7. Die ou wat alles bevraagteken dan is ‘n mens in ‘n moeilike situasie

8. Hoekom moet jy nie nee gebruik nie?

9. Dis nogal interessant.  Ek sê altyd nee, maar ek gee altyd ‘n rede, maar nou gaan ek die nee uitlos.
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10. Maar dan moet jy netnou meer nee se nie.

11. Party kinders is dink hulle’s dan slimmer as jy.

12. Ja dit is altyd so, hulle verstaan nie.

13. Kan ek iets se: Sommige kinders ek het dit nou al ondervind.  Kan ek maar kinders se name noem?
Neem nou byvoorbeeld  Fanie Nel (skuilnaam), as hy nou so bietjie hy is altyd laat in die môre, het ek al
vir hom gesê: Ek weet die situasie is snaaks maar ons kan nie net snaaks wees nie.  Dan sê hy vir my

Thankyou Thankyou!  Dit lyk vir my asof hy my “mock”, koggel verstaan jy? Is dit so of bedoel hy regtig
thankyou? Hoe sal ek weet? En dis hoekom ek sulke situasies vermy.  Ek sê liewer iets kry dit oor en

verby en gaan aan met die werk..

14. Ek dink so
15. Ek sal nog verder gaan om te sê, om vir Angie te sê kom ons kontroleer gou of dit 215 is.

16. Ek kan ook daarby aansluit, ek het eendag vir ‘n ander onderwyseres, sommer pouse terwyl ons

personeelkamer toe geloop het en toe kom die een seun daar verby.  En ek het hom hierso beet en ek
sê vir die ander juffrou, ek sê weet jy juffrou ek dink hierdie is die seun wat die mooiste maniere in die
hele skool het.  Die volgende dag toe kry ek die mooiste briefie terug om dankie te sê dat ek dit nou van

hom gesê het voor ‘n ander juffrou.  En nou nog, hy’s nou op Potchefstroom, van tyd tot tyd bel hy my of
hy stuur vir my ‘n sms en net daai een dingetjie wat gemaak het dat hy sy hele gesindheid nie verander

het, maar dat hy spesiaal gevoel het.

17. Moet ek jou sê wat sê tiener kinders vir mense?  Presies die teenoorgestelde “Ag ma gaan tog nie weer
probeer om dit en dit te doen”.

18. Hoe moet jy nou voel?

19. Ek sê gewoonlik “Ja ons kan afkry, maar ons moet eers hierdie werk klaarmaak”, dan vat dit die hele
periode om dit klaar te maak.

20. Dink julle hierdie goed maak sin?

21. Met die kleintjies is dit moeilik, maar met die seniors kan ‘n mens al begin redeneer.  Ek gee
byvoorbeeld aan die begin van elke jaar vir die kinders ‘n keuse ek sê vir hulle goed, dis nou nie my
matrieks nie, maar die ander klasse.  Dan sê ek vir hulle ons werk hard in die week, julle kry elke dag

huiswerk en dan gee ek nie vir julle naweke huiswerk nie.  En dan as hulle vir my afvra dan sê ek vir
hulle onthou julle het gekies, julle het gekies dat ons elke dag werk, maar ons kan nou minder werk en

dan gee ek vir julle naweek huiswerk.  Dan is dit weereens terug op hulle, jy weet, en nie op my wat die
keuse val nie.

TABEL 5: POSITIEWE TERUGVOER

1.  Dit is lank maar ‘n mens kan net probeer.

2. Ons sê elke dag vir hulle steek in jou hemp, kyk hoe lyk jy maak reg jou das.  Maar dit help nie.

3. Want hulle dan dink as mens veral met hulle kleredrag.  Ag dis simpel en outyds ek kan nooit iets reg
doen nie, Die ander een dink by homself ag miskien is dit beter as ek tog maar net my hemp insteek.

4. Jy kan beter lyk.

5. Ja al hoe meer.

6. Kan ek vir jou iets se.  Ek weet nou nie of dit dieselfde is nie.  Maar ‘n kind sê nou die dag vir my ek
moet sy MW vir hom op bande sit.  Ek sê vir hom my skat ek doen dit vir jou vraestel.  Hy sê nee, nee,
nee al die werk wat in die boek is.  Ek sê nee, nee, nee vra jou ma om dit vir jou op band te sit.  Hy sê:

“My mother works!” Ek sê: “I also works, this is my job”.  “But she’s got other kids!” Ek sê: “So, I also
have other kids!”   Hy kon nie glo wat ek vir hom sê nie.

7. By die skool maak dit nie regtig saak nie

8. Nee jy is reg.

9. Dit moet vir daai ma regtig moeilik gewees het
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10. Ek kan dink.

11. Basies die tweede een.

12. Dit maak vir my nogal sin.  Ek kan dit op myself van toepassing maak.

13. Dis oefening né?

14. Ek dink dit is moeilik, ek dink dit hang af van jou tipe styl, want vir my is dit ek doen daai ding van, goed
so, dis reg, of oulik.  Ek probeer altyd die mens komplimenteer eerder as om dit te analiseer so vir my as
mens dink ek, is dit moeilik, maar dit maak vir my sin wat jy sê.

15. Ook ‘n mens se stemtoon sê ook baie keer vir die kinders of jy opreg is in wat jy sê.

16. Nee ek dink dis ‘n leerproses ek dink nie ons gaan môre in die klas instap en dit anders doen nie, maar
ek dink dis ‘n positiewe manier om na te kyk.

17. Ek voel net dis verskriklike baie administrasie werk, hoe gaan ‘n mens op die ou einde by die klasgee
self uitkom, want jy’t nou een klas ons het baie klasse en om dit elke keer te stempel?

18. Met party klasse sal dit seker werk.

19. Dit is vir my ‘n goeie idee.

20. Dit is vir my ‘n baie oulike idee, ek dink dit kan werk

21. Kan iemand dit nie vir ons op skrif gee nie?
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BYLAAG G

INLIGTIGING VERKRY UIT INDIVIDUELE ONDERHOUDE MET ONDERWYSERS

TABEL 1: TOEPASSING VAN TEGNIEKE

1. Ander goed het dan weer, as ons onder mekaar praat byvoorbeeld, dan sal ek sê, ek kry reg om dit te doen, dan

sê iemand anders, o maar ek kry reg om dit te doen ek het eintlik vergeet van wat jy nou doen, waar pas dit nou
weer in.

2. Dan het hy nou sy keuse.

3. Ek gee hulle nog nie die regte keuses nie, maar ek weet darem al ek moet keuses gee.

4. Ek gee nie om nie, ek het vir hom gesê as ek ooit weer eendag met jou in klas ‘n probleem het dan moet jy... .

5. Ek probeer, ek kry dit nie altyd reg nie, maar ek probeer.  Ek kom agter dat my keuses nog baie beperk is, ek sal

vir hulle sê, jy kan of jou huiswerk doen, jy kan nou of hierdie oefening doen, of jy doen die ander werk, maar jy het
nie ‘n alternatief om te praat nie.

6. Ek sukkel daarmee, want ek sal byvoorbeeld ‘n keuse wat ek vir die keuse sal gee is, jy sit in die klas en jy bly stil

en jy werk of jy gaan staan buitekant en dis totaal nie opvoedkundig nie.  Jy kan nie buitekant gaan staan nie, want
dan kry jy nie opvoeding nie, maar dis nog op ‘n vlak waar ek aan moet werk.

7. Ek weet nie eintlik hoekom sy haar vererg het nie, daar was nie eintlik ‘n situasie nie.  Ek het net gesê ek gaan nie,
maar ek kan nie die ouens agter in klas sien as Wendy (skuilnaam) en Claudia (skuilnaam) bly staan nie.

8. En as ek die keuse so gee, dan dink ek dit klink baie amateuragtig in vergelyking met die voorbeelde wat jy gegee

het.

9. En dan is daar sekere van die goed wat nie werk nie.  Daar is sekere goed wat nie in daai spesifieke situasie werk
nie.  Ek het byvoorbeeld nou vanoggend Wendy (skuilnaam) het in my klas ingestap en sy’t bly staan en ek kon

nie die agterste kinders sien nie.  En toe is ek nou omgekrap, want ek raas nie met die kinders nie ek is altyd so
half op ‘n ordentlike vlak met die kinders en dan sê ek vir hulle, nee ek kan nou nie in die agterkant van die klas
sien nie en so aan.  En toe sê ek dit twee keer, want sy reageer toe nie, maar sy vererg vir haar totaal, buite

verband tot die situasie.  So veel so dat haar wange rooi is en ek gaan toe na haar toe ek gee haar druk, ek sê vir
haar, is dit ‘n simpel dag vandag?  Weet, dis nou sommer die tweede periode, is dit ‘n simpel dag vandag, sy sê

nee jy’t my omgekrap, ons wou net ons goed gekry het en nou, maar sy’s vererg vir my en jy weet haar wange is
gloeiend en so aan.  Ek sê toe vir haar, maar weet jy jy laat my nou ongemaklik voel, maar sy koel toe nie af nie.
So in daai situasie omdat ek ek-boodskappe gestuur het, het nie gewerk nie.  Hulle was nou weer by my, nou die

periode voor dit en sy’s nog ingesuur vir my en teen die einde van die periode toe hulle almal nou hulle dialoë
afgehandel het, want dit is waaraan hulle gewerk het vanoggend en die laaste groep het toe die dialoë so vier

minute voor die klok gelui het, afgehandel.  Toe het sy daarby my tafel kom sit, asof die hele storie nou maar net
oorgewaai het.  En dan sê hulle het oorgewaai, ek het vir hulle herhaaldelik gesê maar ek voel ongemaklik ek is
nou bietjie ontsenu, ek het nie gedink dis so ‘n groot storie nie, en dit het nie gewerk aanvanklik nie.

10 O, daar’s definitief goeters, ek vind dit baie goed dat ek, ek-boodskappe uitstuur, dit is vir my die een ding wat nou
weer gewerk het.  As ek sê, julle maak ‘n lawaai of wat ook al en ek sê vir hulle, nou maar hoor hier ek is
ongemaklik met die lawaai wat julle maak, dan is dit amper asof hulle bietjie rustiger is.

11.  Want ek het vir hom gesê al hierdie goed moet gedoen word, weet in die eerste instansie het hy dit nie opgetel nie,

goed hy het moontlik, hy is swakker as die res van die klas, miskien is die tempo waarteen dit gegaan het vir hom
net ‘n bietjie te vinnig gewees dat hy dit nie opgetel het nie.

12.  nie regtig tyd om met die kind te praat nie, en ook moet ek iets bruikbaar hê, ook baie meer aandag gee en die
kind leer ken as persoon en nie heeldag net werk nie.

13.  Because” toe ek begin skool hou het in my eerste jaar nê was ek so bang ‘n paar sal my wil intimideer.  Dan kom jy

klas toe en sorg dat daardie kind heeltyd werk en dat hy nie ‘n kans kry en seker maak dat jy altyd voor hom is, jy
kan nie voor in die klas staan en hakkel en val rond, jy moet weet wat jy wil doen.
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14. En wat is jou gevoel want jy kry nou verwysings of goed van die ander klasse af wat oortredings is.  Wat is die

standaard oortreding?.  Waarom word kinders nou eintlik gestraf? Moenie sê ek het jou gesê nie.  Dit is nie
volgens soos byvoorbeeld jy kry ‘n oortreding, maar dis goed wat jy vir my elke dag wil sê en ek moet dit nou

maar net doen, jy moet daarop bou in die klas.  Dis nie dat ek dit regtig kan doen nie.  Ek kan nie ‘n ouer more
bel en sê daar is ‘n dissiplinêr, jou kind het nie sy werk gedoen nie.  “Okay” dit is elke dag se probleem maar as
jy dit in die begin gestop het, het dit nie verder gebeur nie.  Nou stop hulle dit nie en stuur hulle die briefie aan

Vrydag ek moet hom nou ontmoet waar dit nie regtig nodig is nie.

15. Graad 11 en 12, hulle kennis, kom dis makliker hulle is reeds gevorm en hulle moet liewer daar bo kom en
ervaring opdoen en naderhand afgeskuif word.

16. As jou hom byvoorbeeld nog steeds probeer waarsku, bietjie minder werk doen dan werk hy baie beter saam.

“okay” dit help maar hy wil nie regtig aktief werk nie.

17. Baie verskille maar dis basies wat ek elke dag doen.  Deel daarvan ja.

18. Daar is nie meer nodige interaksie al hierdie.

19. Dit vat ‘n rukkie maar nog steeds jy kan werk.

20. Ek werk met hulle.

21. En beginner onderwysers? Dink jy hulle het al hierdie vaardighede?

22.  Hulle het niks.  En indie proses, dink jy hulle rig skade aan. Definitief.

23. Ek voel beginneronderwysers kan baie maklik aanpas by hoër klasse.  Toe ek begin skoolhou met graad ses, ek
het nie opgemors maar jy gaan maar aan.

24. Ja ou pak op en dit kan nogal baie meer probleme skep want dit is meer lees en sulke goeters.

25. Jy kry jou dae dan klaar by die klas een is onmoontlik dan bly jy stil jy word nie kwaad nie dan gaan jy saam met
stroom en as hy weer kom dan klagte gekry waar jy worry waar hy moet wees.

26. Jy moet die rooster so bietjie laat sak en ‘n bietjie twak praat en.

27. Jy pas aan en op ‘n manier later, die kind dink dis hy wat hy wou gehad het of seker wat jy wou gehad het hy
moet doen nie.

28. Nie verskillend nie, maar ek was nie deel van daai “setup” nie.

29. Nog nie alles nie, maar die meeste van dit doen ons baie of probeer om te doen.

30. Weet jy wat doen hulle, hulle verstaan die werk maar hulle kan nie toepas nie hulle verstaan nie die vrae nie

31. Goed wat definitief werk is dat kinders besig is, dit werk.  Ek hou van ‘n rustige atmosfeer, dit werk vir my, want

dit voel vir my dan kan daar begin word met werk.

32. Ja, en as ons klaar is, gaan hulle aan met hulle werk en sodra hulle klaar is kan hulle mos maar doen net wat
hulle wil, hulle moet net rustig wees.  Ek het miskien te lank skoolgehou in ‘n sisteem waar dit gewerk het.

33. Party dae glad nie, maar party dae werk dit.

34. Al sê jy net vir hulle, “okay” jy het nou, soos ek nou praat oor ...niemand in die skool kan my klas aanbied nie,

maar vandat daai ander nou uit my klas uit is werk die hele klas, ....  het vir my gesê “okay”, dis soos hulle dit
wou gehad het, want die helfte van die klas druip al hulle vakke, so dit kom net neer, party so tot Andé Breedt
(skuilnaam) het deurgekom soos wat ek nie eens gedink het hy sou deurkom nie.  Dit werk as jy vir hulle iets gee

om voor te werk, een af periode, dan kan ons iets anders doen.
35. As hulle mos so, as ek praat en hulle praat tussen-in, ek kan dit nie hanteer nie.  Sien ek worry nie as hulle

gesels terwyl hulle werk of enigiets nie, want ek dink kinders kan nie stil sit nie, maar as ek praat bly net stil want
die helfte van die kinders kan nie hoor nie, my klas is so, as ek aan hierdie punt staan kan jy agter nie hoor nie,
of as ek in die middel staan en hierdie een gesels, kan die ander een nie hoor nie, so hulle moet stil wees as ek

praat anders kan hulle nie hoor nie.  So dis al wanneer ek skree, as hulle tussen-in praat, want dan kan die
helfte nie hoor wat ek sê nie of die een verloor ‘n antwoord, dan moet ek weer teruggaan en herhaal, want

iemand anders praat tussen-in.
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36. Ek-boodskappe en stel dit sagter of so.

37. Ek het al agtergekom as jy eenkeer, nou nie elke dag nie, maar as hulle aanhou en aanhou en ek skree eenkeer
dan is hulle tjoepstil vir die volgende paar kere, so dan weet hulle voor ek weer gaan skree, hulle weet ek skree

net as hulle aanhou en aanhou tot ek nie meer kan nie, dan skree ek vir hulle.  Dan luister hulle almal en dan is
dit rustig.

38. Na die tyd vir hulle sê, hoekom het ek nou geskree, want ek vra mos nou al vir die 300ste keer, hou op, luister.

39. Hierso en dan as jy moet soos in vir hom iets sê soos...hy gaan dit nie vang nie, want hy ervaar dit nie, ek het
agtergekom Ronnie (skuilnaam) werk elke dag in my klas ek het nooit probleme met hom nie, jy moet net aan
hom vat en sê Ronnie (skuilnaam) sit nou en dan luister hy.  Jy sal weet met wie kan dit werk en met wie nie.

40. Hulle doen dit nogal, soos as jy vir hulle sê hulle mag nie badkamer toe gaan nie, dan sê ek nee jy gaan nie

badkamer toe nie, dan aanvaar hulle dit, maar as ek sê dis pouse hierna so wag nou, dan sal hulle sê jy’t nie
gesê ek mag nie gaan nie, so kan ek maar nou-nou gaan.  As jy dadelik sê nee, dan sal hulle dit aanvaar.  Want

ek dink hulle soos in, hulle het hulle lysie so jy moet kort-kort anderste as hulle uit hulle roetine gaan, sal hulle ja
of nee, so daar’s nie eintlik vir hulle tussen in nie.  Soos waar ‘n hoofstroom skool baie maklik iets anders kan sê
en hulle gaan snap, gaan ons kinders baie moeiliker vat as jy vir hulle iets tussen-in sê, want dan weet hulle nie,

is dit nou ja of is dit nou nee nie.

41. Hulle het gesê dit kan werk, maar dit was glad mos nog nie getoets nie, hulle het die voorstelle net gegee, so ek
weet nie of hulle dit nou beter aanbied of anderste aanbied nie.

42. Hulle het glad nie geweet hoe dit werk nie, want dis net toe ons oorgeskakel het.  So het nou met die voorstelle

gekom, maar het glad nie geweet hoe werk dit alles nie.  Ons was, ek dink twee weke gewees, so hulle het net
gesê hierso, gaan daar deur en dis voorstelle waarop hulle neergekom het.  Dis net toe hulle begin het met OBE.

43. Ja ons het, ek dit was in ons 3de of 2de jaar werk net toe dit begin het, het ons ook so ‘n praktiese vak gehad

van hoe  dissipline of iets in die klas, moenie kinders negatief maak nie.

44. Ja, ek het vandag, ek het nie vir haar ‘n briefie geskryf nie, ek het haar soos met Ronnie  (skuilnaam) in die klas
agtergehou en gesê jy lyk heeltemal histeriese toe sê ek nou kan julle na pouse terugkom.

45. Ja, ek weet en toe sê ek net fine dan is hy uit my klas uit, hy kom net nie weer terug nie, hy wou mos loop.  Toe

Christine (skuilnaam), sy het mos altyd iets te sê, en toe los ek haar toe sê ek jy sal nie gaan nie, die res kan
loop Toe sê sy ja al die onderwysers is lelik met haar en almal sê sy het ‘n houding toe sê ek Christine
(skuilnaam) jy is, kyk wat jy net vir my vir hierdie hele week gewys, hoe gaan jy in ‘n klas in jy sê nie iets vir die

juffrou wat jy wil doen nie, hou dit vir jouself, sit, gaan aan met jou werk en dan kyk ons hoe gaan dit.
46. En die volgende periode kom sy in, sy’t kom sit, sy het haar boeke uitgehaal, wat eintlik verbasend is vir

Christine (skuilnaam), want sy haal mos nooit haar boeke uit as jy nie vir haar sê nie, en sy het gewerk en ek
dink Sonya (skuilnaam) -hulle almal het nie geweet wat, want toe werk sommer hulle hele groepie daar, want toe
weet hulle nie wat aangaan nie en Ronnie (skuilnaam) het ek toe laat inkom en toe het hy om verskoning gevra

vir die hele klas wat hy gedoen het, so ek dink dis goed.

47. Omdat dit my eerste jaar was van onderwys, het ek meeste van hierdie goed al gehad, omdat ek meer op die
OBE gekonsentreer het as ander.  So dit was nie vir my heeltemal nuut nie, want ek het baie van die goed

toegepas.

48. Soos om met hulle te praat en sê, ek weet jy voel sleg of so iets, maar kom ons probeer dit.  So ek praat baie
meer met hulle, ek voel so of ek voel so nie.  So hulle weet as ek iets sê, dan weet hulle ek wil hê hulle moet nou
stilbly en dan weet hulle nie ek gaan dadelik skree nie, maar as hulle aanhou dan weet hulle ek gaan dadelik vir

hulle begin skree as ek nou die derde keer vra om stilte.  So baie van die goed werk en die ander, soos ek kan
glad nie binne ‘n robot praat of daai nie, want hulle gaan nie eens luister nie.

49. As ‘n kind na my toe kom en hy kom vra vir my om kamer te verlaat dan sal ek nie sommer vir hom sê nee nie,
ek sal vir hom sê is dit dringend en ‘n mens kan basies agterkom.  Party kinders het nou al gewoonte om te kom
of nie.  As hy vir my sê ja dis dringend dan sê ek maak gou, want ek voel partykeer kan jy dit vir ‘n kind sê.

50. Dan moet jy net eers daai vertrouens verhouding.  Jy moet ook bewys dat jy, dit wat hulle doen, wat reg is,
darem raak sien, gee daarvoor erkenning.  Want ek het nou vanoggend toe het ek nou vir die graad 11’s het ek
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51. gesê ek gaan nou ongelukkig vir hulle vra om huiswerk te doen die naweek.

52. Dan is dit volgens hulle keuse, dan sê ek vir hulle goed julle het nou nie dit en dit gedoen nie, so julle het nou
julle voorreg verbeur so ek sal moet vir julle huiswerk gee.

53. Dis baie moeilik vir my, sê nou maar die een sal nou die ander klomp irriteer, dan is die hele groep sommer
mislik teenoor haar.  Dis nie vir my lekker nie.

54. My kinders het altyd gesê, ma kyk die kinders net sommer stil.  Ek het ook met hulle ‘n ooreenkoms, wat ek
liewer met hulle gemaak het, behalwe my matrieks, ons werk hard in die week dan gee ek nie vir hulle naweke

huiswerk nie.
55. As hulle byvoorbeeld sê nou maar ‘n taak, soos wat ek nou vandag vir hulle gegee het, dan sal ek vir hulle sê dit

moet volgende Dinsdag klaar wees.  So as hulle dan nou uitstel en hulle moet dan nou oor die naweek werk is

dan nou maar hulle eie probleem, maar ek gee nie vir hulle ooit oor ‘n naweek huiswerk nie.

56. Dis ongelukkig, maar toe hulle in die klas kom, toe het ek nie dadelik dit gemerk as nie daai stempeltjie neergesit

het.  Weet jy hoe’t hulle my “genag” totdat ek, want ek wou net eers gou-gou hierdie met hulle doen, dat as die
tyd my inhaal, dat hulle kan huiswerk doen.  Hoekom het ek huiswerk nou verniet gedoen, dan sê ek nee wag

net so ‘n bietjie, ek gaan nou daarby uitkom en toe sien ek nee hulle wil graag ook darem weer erkenning kry dat
hulle daai, dis graad 11 kinders, jy kan dit nie glo nie.

57. Dis op die ou end hulle keuse.

58. Ek dink ‘n mens moet met die ouers werk, want eerlikwaar as die ouers, ek dink die ouers is ook baie keer die
“instigater” teen die onderwysers, want as ek nou vat Riana (skuilnaam) se kinders haar man het gewerk en later

toe hulle nou huis toe is, toe sê my man, O hierdie kinders het darem mooi maniere. Ek meen, mens haal nie net
jou maniere uit as jou ouers nie by die huis is nie, dis deel van jou.  Ek dink regtig waardes moet weer

teruggaan, ek het vir die ma ook gesê, ek sê ek dink dis jou as ouer se plig om vir die kind respek te leer op alle
terreine, respek vir homself, respek vir sy ouers, vir sy boeke, vir sy mede skoliere.  Hy’t sommer nou eendag,
toe vat hy die kleurlingetjie se boeke, sy tas en hy, maar sy tas was nie toe nie, maar hy’t dit gesien en hy tel

hom so op, natuurlik toe val al die boeke daaruit.  Dit was moedswillig gewees, hy het nie respek gehad vir die
kind of vir die kind se besittings nie en sulke tipe dinge.  Jy weet die ouers is nie meer ingestel daarop nie, hulle

is nie ingestel om vir die kinders te leer om te sê dankie en asseblief nie, al sulke goedjies.

59. Ek dink hulle moet letterlik ‘n vertrouens verhouding opbou en dit gebeur oor die jare, nie sommer nie.

60. Ek dink partykeer is ‘n mens so geneig om, die periodes is so kort, en jy wil alles gou saamvat en dan
konsentreer ‘n mens nie miskien altyd so om dit nie te sê nie.

61. Ek het al die kinders se kêrels, geweet wie’s hulle kêrels, wat gebeur by die huis, baie van hulle het vir my gesê,

juffrou kan ek gou pouse met juffrou kom praat.  Ek het geweet wie’s die een se pa en ma is dood en die broer
het na hulle gekyk en dié se verloofde het al die kos toegesluit, dan het hulle nie kos gehad in die dag nie en ek
het al hulle roetine geken.

62. Ek het empatie as hulle sukkel as hulle swaarkry en ek hou nie daarvan as kinders seerkry nie, hulle moenie

mekaar met woorde seermaak nie.

63. Ek het nie probleme gehad nie.

64. Ek het nou die dag gesê as jy ‘n probleem het met jouself, dat jy jou regte as onderwyser probeer beskerm ...

65. Ek weet nie hoe het dit gebeur nie, maar ek het hom, as hy soet was het ek vir hom gesê Fanie your being a
pleasure in class today, en ek het dit dan bedoel, ek dink hy’t gesien ek bedoel dit.  En dan sal ek vir hom sê,

you’ve been working very hard and I’ve seen it, en sulke goed en dit werk en ‘n mens hoef nie hulle met lekkers
en goed nie ek dink net prysing op sy tyd is reg.  En ek het ook nou vir die kinders byvoorbeeld verlede week

gesê van die een meisietjie wat nou vermoor is, dat ek vir haar skoolgehou het en dat dit vir my baie erg is om te
dink dat ek het vir haar skoolgehou en sy is nou vermoor, alhoewel dit nou ‘n hele klompie jare gelede is wat ek
vir haar skoolgehou het, maar ‘n mens onthou mos jou kinders vir wie jy skool hou.  En toe sê ek vir hulle,

onderwysers hou nie daarvan om met kinders te baklei nie, jy wil nie onaangename herinneringe van hulle hê
nie, dis nie in my geaardheid om te baklei nie en ek sê die lewe is te kort om te baklei, jy weet die hele tyd.  En

ek weet nie of dit ook ‘n indruk op party van hulle gemaak het nie.



46

66. Ek weet nie, want almal is so ingestel op daai pakslae wat hulle moet kry.  Ek weet nie ek het nooit kinders

gestuur daai tyd wat ‘n mens hulle kon gestuur het vir pakslae het ek hulle nooit eers gestuur daarvoor nie.

67. Hy is nie vreeslik hardwerkend nie.  Hy’s nie negatief teenoor my nie.
68. Ja, nie presies in hierdie tipe van sinnetjies wat jy dit doen nie, maar oor die algemeen.  Ek het nou daai enetjie

wat jy gesê van die kind wat byvoorbeeld op sy arms lê en niks wil doen nie, het ek na toegegaan en gesê, voel
jy sleg.  Nie daarop aangedring dat hy moet werk nie.  Toe sê hy vir my ja, hy’t ‘n verskriklike hoofpyn, toe sê ek

wel ek het nie nou self pille nie, maar miskien moet hy by die kantoor ‘n pil gaan haal.
69. Maar ek is bang om vir hierdie kinders pille te gee, ‘n mens weet nie, omdat hulle, ek dink hy’t dit nogal, want ek

kon sien hy’t hoofpyn, jy weet.  Hy’t oor sy arms gelê en toe hy so opkyk, ‘n mens kan sommer sien iemand het

hoofpyn.

70. Nee ek probeer definitief om nie te skree nie, ek sal bietjie harder praat, open your books on page 32, open your

books on page 32 please, jy weet so ‘n tipe van iets, maar ek probeer regtig van my kant af om nie negatief te
wees nie.

71. Nee, nie aan die begin van die jaar nie, glad nie.  Dat ek my stem moes verhef en partykeer op hulle moes

geskree het en ek haat dit.  Ek het ‘n harde stem van nature, party kinders ervaar dit dat ek met hulle raas, maar
ek het regtig ‘n harde stem as ek skoolhou, ek weet nie hoekom nie, dit is maar hoe ek skoolhou.  Party mense
sê hoe sagter jy praat hoe beter luister die kind, maar ek belowe jou ek kan nie so skoolhou nie, ek kan nie al

sagter en sagter praat nie.  Nou ek dink hulle begin nou agterkom maar dis die juffrou se normale stem, want
hulle het nogal vir my gesê hoekom skree juffrou op ons, dan sê ek vir hulle maar ek skree nie op julle nie dis my

stemtoon.  So party het dit so ervaar, miskien aan die begin van die jaar en ek weet nie, maar dis vir my of die
kinders bietjie na ses maande nou bietjie rustiger is, hulle weet wat is my metodes en so voorts,

72. Net sodat jy erken dit is nie vir jou ‘n plesier nie.

73. Want jy sal nou sê, open your books on page 32, dan wag ek nou, dan kyk ek nou, sê weer, open your books on
page 32, en dan praat ek bietjie harder, dan sê ek, okay Danny (skuilnaam) I’m still waiting for you, dan begin ek

op hulle name te noem

74. Want soos hierdie mooi briefies wat Lynette (skuilnaam) gesê het wat ons nou vir die kinders moet gee, ek het
byvoorbeeld eenkeer vir ‘n seun, dit was jare terug, so ‘n briefie gegee en op ‘n stadium het die hoof toe

teruggekom na ons toe en hy was ook om een of ander rede ingeroep oor iets by die kantoor, ‘n onderhoud met
die ouers gehad ensovoorts.  En toe sê sy ma hoekom kan meer onderwysers nou nie wees soos wat ek was
om vir hom so ‘n briefie te gee nie, want hulle het dit geraam.  So dit was omtrent lyk my die enigste mooi briefie

wat hy in sy lewe gehad het.

75. ‘n Mens moet eers elke dag daarmee te doen hê voor mens rêrig daarmee begin inoefen

76. Ag shut up het hy vir my geskree.  Toe sê hy ‘yes Mam, I know I did that’ .
77. As dit nou ook nie werk nie.  Dan het ek hom ook gelos.  Dan is dit asof alles sommer uitkom in die ope

78. Dan moet jy hulle rêrig respekteer.  Ek het nooit iemand gekry wat nog ooit uit die klas geloop het en uitlos nie.

79. Die wat hulle miskien vir my vererg hulle sal dalk probeer ...

80. Die wat kwaad ingekom het iemand anders vererg en ek het dit maar net gelos.

81. Dit was goed.  Onmiddellik het ek gedink dis wat ons geleer het en dit is waaroor ons oor gepraat het en dit
werk.  Dis goed.  Dis goed.  Ek het nie nou net gesê ons moet vandag werk nie.  Ja ek kan sien jy is nie vandag
lus vir werk nie.  Dis goed.  Dit was vir my lekker om te sien daar was wel dae wat dit werk.

82. Eendag op die veld het hulle ‘n kind se broek uitgetrek.  Toe gaan ek en ek sê:  “You “ en ek wys vir hulle
almal...  “that is very rude you musn’t do that ”  Toe sê hy “Why do you point your finger at me?” And I’m sorry..

83. Ek dink dis hoekom daar so baie probleme is op die oomblik.

84. Ek het al gesien as ek party van hulle inhou veral die wat klein werk so iets.  Dan sal ek sê dis als reg.  Pouse
kom dan het hy nie werk nie dan moet hy een of ander tyd inhaal.

85. Ek het hom rêrig gerus probeer maak maar hy buit jou uit en sê hy: Dis maar reg, dis reg.  You give attention to
him  why don’t you give attention to me? Daardie tipe van ding.  I must give attention en dan gaan ek aan met

die klas.
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86. Ek hou nie daarvan as ‘n kind ontsteld is nie.  Dis vir my glad nie lekker nie.  So ek probeer maar regtig, ek
probeer regtig kinders behandel soos wat ek wil hê.

87. Ek skreeu nie.

88. Ek sweer as ‘n kind vir my ietsie doen, dan maak ek ‘n punt daarvan en sê ek “thank you very much” of as ‘n
kind papiere uitgee dan sê hy “thankyou” en altyd “you're welcome my pleasure”.

89. En dis ook harde werk dat jy eers moet stilbly.
90. Hy steek sy hand op en lewer absolute samewerking in die klas.  Ja hy het al ‘n vloekwoordjie gesê en hy het al

vir iemand dwars antwoorde gegee maar dan sê ek vir hom dis lelik ‘n mens praat nie so nie.  Nee dan gaan ons
aan.  Sorry.

91. Hy sê hy byvoorbeeld het my nog nooit iets leliks gesê nie.  Toe sê ek vir hom hy het vergeet hy het.  Toe bly hy

stil.  Ek beg your pardon?  Vandag hier het ek nie vir jou gesê Fanie “go to your class”, “no I wont  I’ll go to class
when I want to “  Net so.

92. Dan kry jy eers die aksie en dan die .....

93.  My kinders selfs by die huis ook ek...daar is ander mense wat hulle kinders reg sal moet leer as hulle nou met

rapporte baie goed doen nie.  Nee ek dink nie daar is iets wat rerig te klein is nie.  My kinders weet ek sê nie as
jy soveel het gaan ek vir jou dit gee nie.  Maar as hulle nou by die huis kom en hulle het goed gedoen dan sê ek
vir hulle pragtig.  Kom ons gaan eet by McDonalds iets.  Hulle moet nie voor die tyd net vir McDonalds werk nie.

94. Nou die dag het iemand se kinders iets gesê in die personeeelkamer. Hy is mos baie aggressief en hy sê iets en

95. Skreeu werk vir niemand nie.  Soms het die nie eers betrekking op jou nie.

96. So ja ek wys hulle ‘n bietjie daarop

97. Toe sê hy ja maar by hierdie skool het hulle nie seggenskap, hulle mag nie iets sê nie.

98. Weet jy die oomblik as ek dit gedoen het is ek op daardie oomblik so kwaad ek voel ek kan moor.  Dis eintlik van
magteloosheid.  Maar na die tyd, as ek nou afgekoel het,  is ek so jammer...  Ek sê ook ek is verskriklik jammer.

Jy kan sien hoe krimp hulle ...  Jy gil so jy raak half besete, die arme goedjies jy kan sien hulle is geskok

99. Weet jy ek het al met party van hulle mooi gepraat, na skool, na klas, in ‘n groep, twee-twee.  Alles gedoen.
Verskriklik “geboost”.  Dit was so “great” in die begin.  Man sê vir my hoekom is jy nou so?   Dan sê hy, nee
maar hy weet nie, maar dis die ander wat hom so stout maak.  Maar dis nie die ander nie, hy’s die “instigator”,

hy’s die een wat ...  Dan sê ek vir hom wat is fout in die klas is jy so fantasties.  Ja maar dan moet hy teruggaan
na die klas toe. Dis nie die oplossing nie.  Die probleem is nie klas nie die probleem is jy...

100. Weet jy ek probeer altyd die wat sê ek voel nie lekker vandag nie vra wat gaan aan en as hy dan rêrig nie wil

praat nie dan neem ek aan hy is nie gereed om met my te praat nie.  Op sy manier nie.  Hy wil nie.

101. Weet jy wat dis ‘n groot probleem ons hou ons glad te veel gefokus met stout  kinders. Die soetes -ons gee,
maar daar is niks vir hulle nie.  Ja dit is so, hulle moet werk, nou werk hulle en ons sê nie vir hulle mooi so, weet

jy jy is oulik.

102. Weet jy wat, dis gewoonlik as dinge rof gaan ‘n kind by die skool kry, jaag huis toe of Collin bel waar's ma ek
moes al daar gewees het.  Ek is op pad ek is oppad  En as ek daar by die huis uitklim dan begin ons hoekom ...
Op die ou end dan begin ons sommer ‘n hele week se stories laat ...

103. ‘n Ou moes die situasie sekerlik gelees het maar ek toe ons besig was met dit probeer.  Rerig waar probeer
veral met die kinders bietjie te praat laat hulle bietjie uitkom en nie sommer dadelik ‘n antwoord te gee nie.  Ja,

dit het gewerk
104. Baie interessant, die kinders het dit vreeslik geniet.
105. Dit help.  dis ‘n ongoing proses, maar dit het dan vir my gevoel, soos ek sê ek het dit nou nog nie gedoen nie, as

ek net met die graad 10’s
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106. Dit voel vir my, dis darem ook ‘n beginpunt Dit werk soos klokslag, die kinders is kalmer en hulle raak slim as ek

vir hulle sê ek hou nie daarvan nie en ek sê waarvan ek nie hou nie, ek hou nie daarvan as jy in my rede val nie of
ek hou nie daarvan as jy op my vloer mors nie, want my huis lyk nie so nie, ek is nie so ‘n soort mens nie, jy weet

en dit werk.
107. Ek gee ook maar bitter min detensie.  Maar mens probeer dit hanteer binne klasverband, maar daar is daar

ouens, kyk as ‘n kind nie in detensie gaan sit nie, wat doen jy met hom.

108. Ek het ander kinders by my, gaan twee keer ‘n dag toilet toe of wat nou menswaardig.  menswaardigheid ontneem
word nie, en hy kan werk om daar uit te kom.

109. Ek moet eerlik sê, ek het nou nog nie, ek moet dit regtig doen, maar die termyn begin sommer met so ‘n “bang”,
die enigste ding wat ek nou rêrig doen is konsekwent en elke dag, vandat die oomblik dat die skool begin het is om

hierdie boek en ek-boodskappe.
110. Ek sê hoekom? Hulle sê nee hoekom het ek nie lankal al so ‘n brief gehad nie, nou het ek nog nooit gewerk nie, ek

kry nou eers een. Kan jy dit nou glo?

111. Ek sien jou ook, en ek hanteer jou met respek.  Hulle moet dit hoor.

112. Ek wag nou, ek hoop net daar’s een van daai ou net een van daai kinders, raak so dat mens darem vir hulle ook ‘n
bietjie kan prys

113. En ek het nog nie eenkeer, maar ten minste ek het darem al vir ‘n paar weke goeie resultate gehad as ek dit gesê

het.  Ek dink hulle het ook maar slegte dae en wil ook maar in almal se kele afklim.  Ek hou daarvan, ek hou baie
daarvan en ek is bly ons het gedoen.

114.  Ja, ek gee nooit detensies nie, want ek wil kyk hoe werk ek sonder detensie.

115.  Maar die ding is as jy hom verwyder van sy maatjies, jy moet van sy voorregte wegneem né.

116.  Maar gaan verduidelik nou mooi vir hulle, dis ‘n nuwe ding wat juffrou begin.  So eenkeer ‘n maand, dit is die

evaluering in daai vak.

117. My Wiskunde groep mensies, as mens met hulle begin en hulle, as hulle sien hulle kry reaksie.

118. O, hulle maak jou moedeloos, maar die swart outjie kom by my, ek sê vir hom wat’s op jou mind?  Dan sê hy nee
juffrou hulle het met my geraas.

119. Toe ek begin het met hierdie boek, met eie boodskappe daarin en dit werk.  Dis nou die een ding wat werk wat ek

nou maar nog, kyk ons is maar nou net weer ‘n rukkie in die skool.

120. As jy kon ja, maar dit is nou waar die ding inkom, so maar ek weet nie.  Ons tipe kinders moet jy maar altyd, jy
moet maar sterk wees.

121. As jy moed verloor met hulle en begin raas en skree dan hoor hulle niks verder nie.  Ek was self in daai situasie

toe het ek “totally”, “totally” het ek uitgehaak.

122. Daar is van hierdie goed, as jy ‘n positiewe ding vir elke kind gee hier, dan hy wys dit vir jou dadelik, onmiddellik,
of as jy vir hom sê en weet jy wat het ek al agtergekom, as ek vir die ouens sê, draai die tafels en goed reg, dan sê
ek vir hom dankie.

123. Daar was nie geveg gewees nie, dis nie aangeteken gewees nie, nou kry hy sy brief en dis op swart op wit.  Ma en

pa kom baklei, dan sê ek maar hoor hier daar’s hy, daai brief het ek daai dag gegee.

124. Dan het jy meer samewerking.

125. Dan maak jy dit sy verantwoordelikheid ook.  Het jy dit al hier gesê?

126. Dan word hulle vir detensie opgesit maar die verskil is, jy bel die ouer en jy sê hoor hier meneer en mevrou jou
kind sit Saterdag detensie, gaan jy jou kind kom oppas?

127. Dink jy die sisteem kan werk wat jy met die rekenaar en dan lees hy homin en klaar.
128. Dis baie moeilik, want daar is so ‘n klomp verskillendes in daai klas op die oomblik.  Ek kyk net gister weer met

Anton (skuilnaam)  gesukkel, dan sê ek vir hom Anton (skuilnaam) net so ‘n bietjie, ek gaan jou nou kans gee en

hy het daar gesit, toe sê ek vir hom, “allright“ nou praat ons en toe is hy daar en hy beduie en alles, want hy wil toe
op die bord en toe sê ek vir hom nee op ‘n stuk papier en toe doen hy dit en hy het dit aanvaar en dit werk, maar

as jy vir hom sê nee, dan gaan hy met jou karring tot die klok lui en hy gaan nog steeds met jou karring.
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129. Dit is die enigste ding ja, want hulle en selfs later moet hulle, daai een was meerdoelig gewees, jou kind wat laat

kom in die oggend, hy stap sommer daar by die hok in, hy gaan nie eens by die skool in nie, kom eers by die hok
verby.  Daar’s nie ‘n ding van hy kom hier halfpad in ‘n periode ingestap nie, of sê die bus was laat en sulke goed.

Hy staan daar tot die klok lui en sy naam moet opgeskryf word en dan word hy gesê, goed jy was vandag laat
gewees, dan as hy drie keer laat was, dan kry hy detensie.

130. Dit is so, weet ek kan nie deduiwel in raak, maar ek raak kalm dan gaan ek aan met die res en ek het nie verder

gekarring.

131. Dit wat hulle by Princess gedoen het is hulle detensie is Saterdag, 08:00 kom jy in met skooldrag, jy sit tot 12:00.

132. Ek het al gesê hoor hier stop die lorry ek kan nie by almal uitkom nie, en hy’s vinnig om dan vir hom te sê maar jy
doen nie jou werk reg nie.  Dan sê ek sorry, ek het nou al 20 keer al verduidelik, jy luister nie en dan gee hy jou

sulke vuil kyke en dan doen hulle dit in elkgeval.

133.  Ek het dit al ‘n paar keer gedoen, dan sit hulle en dan sê ek, don’t talk to him, en moenie met hom praat nie, dan
los jy hom.  Jy kan nie verder, hoor hier en wat is nou fout en wat nou

134. Ek ignoreer hom en hy kom self agter, maar wag ‘n bietjie ek is nou nie deel van die ding nie, dan kom hy self in

en dan begin hy nou self, en jy gaan net aan, jy sê nie nou vir hom, hoor hier, maar ek dog jy’s siek of wat ook al
nie.  Los dit dan liewerste uit, want hy’t nou klaar besluit hy gaan nou deelneem en dan gaan jy aan.  Dis moeilik

hoor.

135. Ek teken die voorbeeld en sê goed dis nou die voorbeeld, nou teken ons hom, nou maak ons hom, en sê goed
daar’s jou voorbeeld, sien julle hoe werk hy, dis reg, hier is die volgende ene, dan moet jy hom so teken op die
bord.

136. Ek was deduiwel in vir hulle gewees, en die volgende oggend toe is ek nou ewe rustig en kalm.  Dit maak dit

anderste, kom ek gaan vir jou sê ‘n in ‘n hoofstroomskool kan jy jou poppe uit die kot uitgooi, met daai kinders en
hulle skrik vir hulle byna besimpeld, jy kan dit daar anders dit hanteer.  Hier kan jy nie, en dit is een groot rede

hoekom ‘n onderwyser wat van ‘n hoofstroomskool afkom hier na ons toe, hulle pas baie moeilik aan.

137. En die kinders self hou nie daarvan as jy sy naam “aftick” nie, as jy dit doen onmiddellik sal hy wil weet, dan gaan
hy met jou argumenteer, ek argumenteer nie met hulle nie.

138. En het dit gewerk?

139. En maak jy hom dan betrokke by die klas of los jy hom?

140. En wat is die sisteem wat ons het, werk hy daar buite en dan hou iemand toesig?

141. Hulle gaan nie sommer werk nie, omdat hy dan so voel, maar dan op ‘n stadium, hy moet met homself seker maak

dat hy inhaal of wat ook al.  Dan sal hy maar sy boek begin uithaal en hy sal nou maar die werk begin doen, want
hy sien hy raak agter.

142. Hulle vra oor en oor en oor en dit moet ek sê, jy moet geduld hê, rêrig waar jy moet geduld het, maar ek vat dit

self, met my tekeninge doen ek dit , ek doen ‘n ding stap vir stap op die bord, dan gaan ek terug dan gaan ek al
die stappe weer deur, dan gaan ek terug dan gaan ek al die stappe weer deur, ek doen dit seker tien keer.  Ek
skryf naderhand vir hulle, stap nr. 1 is dit en dan sit ek nr. 1 daar buite en nou so werk ek hom deur, dis ‘n pad wat

ek loop, en ek sal vir jou sê aan die einde dan kom hulle tog agter, “okay” maar dit is hoe die punte bymekaar pas,
jy weet jy’t nie ‘n ander manier.  Jy kan nie net sê, hoor hier wara-wara-wara, daar’s dit en klaar nie.

143. Hy werk daar buitekant en dan hou iemand toesig, nou staan jy, kom ons sê daar’s nou tien van hulle en dan moet

hulle hierso papiere optel, skoonmaak, wat ook al.  Vir party kinders werk dit, vir ander werk dit nie, hulle vat dit as
‘n “joke”

144. Is daar ‘n inskrywing, so nou gaan kyk ek na hulle ding en dan sê goed, hy’t nou soveel verkeerd gedoen en hulle

wil graag hê ek moet keer, dan sê ek gaan kyk na die vorm, daar het jy dit gedoen, en daar het jy.  Dan is hy
dadelik stil, dan weet ek, en die verskil is jy moet net nie met hom geraas het en baklei nie, hy is aangekeer.

145. Ja, die adjunkhoof is daar, hulle kry die ouers, kom pas die kinders op.
146. Ja, dis daai punte stelsel, ons wou dit al hier geïmplementeer het, want die skool in die Kaap doen dit, waar Leon

by is, die voorsitter van SAVBO, nou hulle implementeer dit op ‘n puntestelsel basis.  Maar dis moeite want nou
moet jy iemand kry wat hierdie ding met die rekenaar gaan inlees, nou moet jy deur al daai lyste gaan en ons het



50

147. ook probeer, dan tik jy al daai punte en dit is.

148. Ja, dit vat baie van die negatiewe energie weg.

149. Ja, dit werk net so ek gee vir hom erkenning wat hy gedoen het, dan sê ek vir hom sê gaan sit net asseblief of, go
sit down thank you.  Dan gaan sit hy, hy raak omgekrap of wat ook al, maar hy gaan sit darem ten minste, maar

van hulle, en dit is as sy emosies verkeerd is daardie oggend, dan moet jy maar vergeet.
150. Ja, hulle haat dit.  Die eerste dag was lekker, maar die tweede dag is dit nou nie meer lekker nie, want hy’s alleen

daar binnekant, hy’t niemand om mee te praat nie en “that’s that”.

151. Ja, hy sal self later agterkom, maar vandag is daar niks aan die gang nie, dan gaan sit hy nou maar, wat nou
gebeur is want nou begin jy met hom en dan begin aan hom karring en dan vat hy vir jou aan en dan verdwyn die

hele periode, dan gaan jy sukkel.  Ander dae as hy inkom dan kan jy sommer dadelik sien, nee vandag is nou, sy
hele gemoedstoestand, hy’s anderste, as jy dan vir hom sê sit, dan doen hy dit.  As hy iets verkeerd doen en jy sê
vir hom, moenie dit doen nie, dan hoor hy vir jou wat jy vir hom sê, maar ander dae, aikôna.

152. Ja, jy begin naderhand dinge, “okay” dit werk nie altyd nie, jy doen vandag ‘n ding môre is dit ‘n ander ding waarop
jy moet konsentreer, dis een van daai dinge.  Want ons kinders is skerp, hulle weet.

153. Ja, jy kry iemand wat dit doen, maar ek moet sê dit werk hoor.

154. Ja, maar hy kom of dood by die skool aan of, maar dit is goed en ouers kan die detensieklasse kom bywoon of
oppas, maar nie in die week nie, Saterdag oggend wanneer hy nou wil dorp toe gaan en wil gaan “whatever” hulle

gaan doen.

155. Ja, want dis wat ek doen, ek gaan net aan.

156. Kyk dan moet jy los, dan is dit soos hulle sê, “don’t pick a fight”, jy ignoreer hom en los hom.

157. Kyk ek moet sê een ding wat ek nou met my graad 9’s mee werk op die oomblik is daai lyste wat hulle mee loop.
Wat elke ou mos nou invul vir die hele groep.  En nou begin ek detensievorm verby stuur.  Hy het nou soveel keer

geoortree, nou kry hy sy detensiebrief, skielik is dit nou rustiger.

158. Luister net wat hy vir jou te sê het. Ek kry dit baie as iemand met my praat, dan sê ek stap saam met my, ek staan
nie stil nie, dan sê ek stap saam met my.  Dan loop hy saam met my en dan praat hy met my, dan gesels ons en

sê vir my dan gaan ons verder.  Maar die meeste van die goed werk, jy moet weer na die toepassing kyk.

159. Maar ‘n mens moet dit net kan regverdig dat dit ‘n positiewe opbouing is

160. Nee dan maak jy klaar.  Ek het agterna toe dog ek dit het nie gewerk nie, die kinders het self gesien nou wat gaan
nou vandag aan.

161. Nee dis nie wat ek vir jou sê nie, onderwysers van alle skole wat, kyk by daai skool werk jy met ‘n hoërgraad kind,

standaardgraad kind, want jy wys hom eenmaal ‘n ding, en hy doen dit.  Daar’s die voorbeeld, doen dit.

162. Nee jy mag nie skors nie, maar ons het dieselfde gehad, bo in een van die klasse was ‘n stoorkamer gewees, wat
banke in gehad het, jy kon agt kinders daar insit en dit was die suspensie klas gewees.  Op ‘n stadium het hulle ‘n

hok gebou, nee die hok voor as jy voor by die hek inkom is daar pallesade heining wat so is, jy stap na die
voordeur, die karre word hier geparkeer, hierdie kant se hek, dis die hok, hy’s in die straat se kant.  Daar’s bome
en goed en alles, hulle gaan daarin, jy sit daar vir die dag.  Hy gaan nie van die skool af nie, hy word glad nie skool

toegelaat nie.

163. O die pa’s en die ma’s kom hulle oppas.

164. Ons het aangegaan en so deur die periode, en toe na die klok lui, toe’s sy weer ‘allright”.  Maar as jy gaan karring
en karring en karring dan raak hulle vir jou vies.  Dan sal hulle uit die klas uit storm of wat ook al en dan gee hulle

vir jou drama.

165. Hy is in totale afsondering, kyk daar was twee hokke gewees, die een was voor en die een was agter, een was
agter die hoof se kantoor.

166. Die beginsel is reg, maar jy sien jy moet iemand dan hê wat dan daai kinders gaan oppas.

167. O, hulle moet nog steeds die oortredings tel.
168. So elke dag moet hulle rekening hou.
169. Daar is tye waar dit beter gaan, maar party keer gebeur dit dat ‘n mens nie weet wat nou nie of na die tyd sal jy

gaan dink jy het die negatiewe gebruik en dan hoe kon jy dit anders gesê het, maar dit vat bietjie tyd om aan ‘n
alternatief te dink, op daai stadium reageer ‘n mens nie, maar ek dink hoe meer ‘n mens daaraan sal dink, hoe
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makliker word dit.

170. Ek dink ek het eers - wat vir my die belangrikste was om te besef dat die kind se emosies aanvaar moet word.  Ek

sal amper sê ek dink dit is ‘n goeie vertrekpunt om mee te begin.  Selfs al is dit net vir daardie kind wat kwaad is
en wat dalk ‘n ander een geboelie het of wat iets neergegooi het om vir hom te sê: “Weet jy ek kan sien dat jy

regtig kwaad is” en nie van: “Hou op om dit te doen” of “Wat is jy besig om te doen nie?” En dan vir hom te laat
verstaan dat dit wat hy doen nie aanvaarbaar is nie.  Byvoorbeeld om vir hom te sê jy verstaan dat hy kwaad is
maar om jou maatjie te slaan is nie aanvaarbaar nie en hoe sal jy dit volgende keer op ‘n ander manier kan doen.

Ek dink om basies met daardie vertrekpunt te begin dat die kind kan agterkom jy verstaan.
171. ...dat jy nie veroordeel oor wie hy is nie maar dat jy hom ook duidelik laat verstaan dat jy nie sy wangedrag

aanvaar nie, die verkeerde dinge nie.  Ek dink ek het basies daarby begin en opgehou om negatiewe gedrag te
veroordeel of negatiewe gedrag noodwendig as negatiewe emosies nie en van daar af gewerk na ‘n tipe van
probleemoplossing.

172. Ek dink hulle verwag dit amper van onderwysers.

173. Ek dink so, want dit hou net aan en aan en die kinders wat in detensie sit raak meer en meer sonder dat daar
enigsins ‘n positiewe uitkoms is.

174. Ek moet sê as ek luister (hoe dit gaan hier rond) dan is dit vir my, het dit definitief nie ‘n een keer of twee keer

skree nie, dit is meer Skree hulle manier waarop hulle die klasse hanteer.  Veral miskien met die groter kinders, ek
dink in die laerskool waar jy by een onderwyser is, waar jy die kinders dalk beter ken, is dit asof dit ‘n bietjie beter

is, maar waar daar so ‘n gedurige wisseling plaasvind en dit moeilik is om verhoudings te bou in so ‘n kort tydjie,
dit is maar vir my asof dit die manier is hoe daar gepraat word in die klas.

175.  En ek bedoel, die kinders weier om hulle samewerking te gee vir ‘n persoon wat so aanmekaar skree, want dit
voel asof daai persoon nie vir my respek het nie hy skree, hoekom moet ek vir hom respek hê, daai tipe van ding.

En selfs die detensies, as ‘n mens kyk, dis maar ‘n, amper meer ‘n manier om die onderwysers partykeer te straf,
want dit is asof hulle geen invloed op ‘n kind het nie, dit raak hulle eintlik amper nie, want dis maar dikwels

dieselfde kind wat oor en oor in detensie sit en dis asof hulle net hulle skouers ophaal en sê ag wat ons is
gewoond daaraan.  So ek dink dit dien geen doel in elk geval nie

176. Hulle kan maar sê hulle negatiewe gevoel of dat hulle nie lus is vir werk nie en dit is nie dat jy vir hulle gaan sê
maar jy moet nou lus wees vir werk nie, hoe kan jy nou sê jy wil nie werk nie, so ek dink dit skep ‘n groter mate

van vrymoedigheid en ek voel op daai manier bou dit ook ‘n verhouding tussen die onderwyser en die leerder, wat
ek dink wat in ‘n positiewe atmosfeer en verhouding met hulle wek.

177. Ja dis amper soos kinders wat ouers naboots, dis die manier hoe hulle onderwysers naboots, met die verkeerde

uitdrukking.

178. Ja en as ‘n ou later deur die dag positiewer voel, dan kom positiewe gedagtes ook makliker na vore.

179. Ja, ek dink daar’s party wat in ‘n gemaksone verval het en ek dink dit bied sekuriteit vir hulle en enige verandering
bring onsekerheid en ek dink baie is bang vir onsekerheid en baie is bang om te waag, want op hulle manier het

hulle dalk beheer oor die klas.

180. Ja, ek glo daar is van die onderwysers wat dalk nie skree nie, maar ek dink dis die uitsondering en dalk is hulle
selfs nie bewus daarvan dat hulle hul stem baie keer verhef nie, so ek weet nie, maar ek dink dis meer ‘n
uitsondering op die reël wat nie skree nie.  Veral met die hoër klasse, dis amper meer as daar net geskree word,

so dit raak ‘n gewoonte amper.  Ja, dis nou hoe ‘n onderwyser maar praat.
181. Ja, ek is seker daarvan.  Dit klink of daar tog party is wat ander metodes het wat ook werk, maar as ek luister dan

klink asof die groter hoeveelheid maar baie moedeloos is en hulpeloos en asof hulle soek na maniere en dit is
amper ‘n hulpgeroep is wat ‘n mens kry.  Ek dink as ‘n mens mooi luister, die meeste van hulle sit in ‘n situasie met
die kinders waar hulle sal sê, help my.

182. Ja, en dat hulle ook agterkom, maar dit help hulle om gefokus te wees en om die werk vinnig klaar te kry
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183. sonder om ‘n hele dilemma eers te veroorsaak voordat hulle die werk klaar kry.  Dis maar min of meer, maar ek

dink die leerders is op die ou end van die dag meer energiek en die onderwyser dink ek is op die einde van die
dag meer negatief.

184. Ja, skree en bevele dink ek is absoluut hoog aan die lys wat onderwysers doen.

185. Jy’s alreeds bewus daarvan dat jy dit nou nie heeltemal gesê het soos jy moes nie en dan kan jy nou maar
volgende keer verbeter.

186. Party gaan ook weer maar net aan soos wat hulle altyd aangegaan het.

187. Dit is wat ek maar meeste van die tyd doen, maar ek het al geleer by skool en by SPO skole, jy stuur nie die boeke
huis toe nie.  Jy stuur nie hulle boeke huis toe nie, jy hou dit in jou klas, as hy moet huiswerk doen dan doen hy dit
maar op ‘n papier en hy plak dit in sy boek in en dit werk nogal.  So ek hou die boeke in die klas.  Die boek raak

weg, weet jy die boek raak weg en die kinders se korttermyn geheues is “terrible”.
188.  Hy kan nie eens sy rooster vir ‘n week of vir ‘n dag memoriseer nie, hy kan nie eens onthou, jy weet ek is nou

hier, jy weet hy moet die heeltyd op die papier kyk.  So dis nogal ‘n probleem en weet jy wat, ek probeer om nie vir
hulle baie huiswerk te gee nie, daar’s eintlik genoeg tyd as om die meeste van die werk in die klas te doen.

189. Weet jy ek het dit al probeer en party dae werk dit.

190. Dit is, ek en ek voel as jy in die klas is dan is jy daar om vrae voor te vra en hulle hou jou nogals besig, maar hulle
vra.

191. Dit kan voorkoms wees wat hulle bang maak, want eintlik kan jy ook maar nie veel aan hulle doen nie.

192. Ek dink as die kinders gewoond raak, as jy op ‘n gelykmatige stemtoon praat, jy weet wat ‘n rustige situasie is en
jy sê hom, maar ek sê nou vir jou, jy weet as hy nou iets doen, ek hou nie daarvan as jy dit doen nie of ek probeer

die ek-boodskappe ook vir hulle gee.  En dit werk die meeste van die kere.

193. Ek dink jy kan dit doen, kyk daar het jy nou al hierdie skets gemaak en dis nou baie mooi, kom ons gaan aan, jy
moet hom die heeltyd aanspreek, maar as daar een of ander emosionele steurnis was kan jy vergeet.

194. Ek dink mens moet net aanhou en aanhou en aanhou met jou reël, jy weet en nie moedeloos word nie, want as jy

dit laat gaan, dis hoekom ek dink mens kan ‘n probleem met graad 10’s en graad 11’s en graad 12’s hê, hulle kom
nie skielik reg nie, hulle het klaar die gedragspatrone aangeleer.

195. Ek het oor die algemeen ‘n probleem met skree, ek sal nie sê ek het dit nog nooit gedoen nie, maar ek val nie

hulle na die tyd aan nie.

196. Ek sit omtrent nooit agter my tafel nie, weet jy ek sal agter my tafel gaan sit as ek nie lekker voel nie, ek is so, ek
kom maar skool toe al is ek siek, maar ek voel ek het nie beheer oor die klas as ek agter die tafel sit nie, die
oomblik as ek op my stoel gaan sit, is dit of hulle woelig raak.  So ek probeer om die heeltyd tussen hulle te

beweeg.

197. Ek wil vir jou sê grootte het nogal iets te doen met die feit dat hulle skrik, kyk ek is ook lank, né en as ek my graad
11’s het, partykeer op sekere dae dan kom Gawie (skuilnaam) daarin, want sy nooi is in daardie klas, dan sê ek vir

hom Gawie (skuilnaam) maar loop hier uit want jy’s nie nou by my nie, waar is jy, nee, ek’s langsaan by juffrou,
nou gaan na haar klas toe, jong dan het hy ‘n hele storie.  En gister toe loop ek op hom af, maar ek het net geloop

om die deur toe te maak, hene maar hy skarrel daaruit, ek wonder of hy gedink het ek hom nou gaan klap of iets
en dis glad nie my bedoeling.  Toe wonder ek sjoe, “okay” want hy’s maar ‘n kort outjie, toe dog ek is dit nou my
grootte wat hom afskrik.

198.  En ek het gedink ek wil probeer en weet jy ja, ek is redelik rustig in die klas, iets waarop ek nog moet konsentreer

is om nie my stem te verhef nie.

199. Hy’s al moedeloos met homself en nou sê ek, goed ek gaan maar 5 punte aftrek van jou.  Jy bly nou nie stil dat ek
my sê kan sê nie en weet jy, dit ontstel hom so dat hy die res van die tyd nie kan konsentreer nie.  Toe kom hy,

hy’s ook ‘n ordentlike kind, na die tyd kom hy terug hy sê, weet Juffrou dit pla my regtig so erg ek gaan nou glad
nie ‘n goeie dag hê nie.  Ek sê vir hom maar dan moet jy konsentreer daarop, om as ek praat dat jy nou moet
stilbly, want jy’t genoeg tyd om te praat as ek nie praat nie.
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200. Ja dis nie so maklik nie, want party dae vergeet ek om in hulle huiswerkboekies te skryf, maar wat ek doen is ek

probeer dan vir die ouer skryf, maar dit vat baie tyd.  Weet die kind se werk is, ek het nou vir hom gesê hy moet
sekere werk doen, so nou baie keer is dit nodig dat die ouer die kind help.  Dis net die ouer moet ook die kind help,

201. dan sal ek ‘n sinnetjie in sy boek skryf, dan sê ek bring jou boek hier dat ek vir jou ma ‘n sinnetjie skryf.

202. Ja, ek hoop ook so en as ‘n mens net êrens iets het wat werk dan kan hulle begin.

203. Juffrou dit sal ook nie help nie.

204. Jy moet ‘n vertrouens verhouding bou, dis baie belangrik om ‘n vertrouens verhouding met hulle op te bou en hulle
te sien as mense en nie as leerders nie.  ‘n Kind is ‘n baie slim ding hy kom baie gou-gou agter, hulle weet wie’t

met hulle empatie en wie nie, ek sê nie hulle moet dit misbruik nie, jy moet net die grense daar stel.

205. Maar dit was nie bedoel om dominerend te wees nie, so dis iets wat onbewustelik is.

206. Nee jy kan eintlik nie, ek meen jy’t nie die reg om so te raak nie, ek is nie ‘n aggressiewe persoon in elkgeval nie,
wat so iets sal doen nie.

207. Nee, dis ‘n menslike siel en emosies.  Ek wil dan vir jou ‘n voorbeeld sê, ek het gister oggend die graad 7’s gekyk,
die eerste periode en Werner (skuilnaam) was daar maar hy’s nog ‘n baie moeilike knapie, ek dink nie hy’s op
medikasie nie.

208. Hy’s altyd vreeslik jammer as hy so vroetelrig is.

209. Weet jy, dit het vir my beteken dat ek partykeer, ek het nou al geleer om vir my te distansieër en iets te sê en te
doen, gaan ek na die kind toe terug, soos byvoorbeeld daai voorbeeld wat jy gegee het en dan moes hy eintlik aan

homself verander het.  Hy moes besef het, maar nou moet ek so optree of so optree.  Ek kry vreeslik swaar met
die Engelse kinders.

210. Dit kan werk vir sommige kinders en dan party, soos my klas is baie woelig jy ken hulle, so ek weet nie hoe moet

‘n mens hulle eintlik hanteer as hulle almal net nie wil stil bly nie.  Ek meen lag vir alles, ek doen ‘n storieboek wat
toe nou sê, dis nou ‘n spanningsverhaal, die man het iemand verloor, het hom met sy hande vermoor, toe lag hy.

Dit is nou vreeslik snaaks vir hom, weet jy dis nie so moeilik om dit te doen nie.  Ek sê vir hom jou sin vir humor is
nou vir my baie snaaks, jy lag oor goed wat nie snaaks is nie, toe hy lag daaroor toe ek dit vir hom sê.  Hoe
hanteer jy so ‘n kind, ek bedoel hy’s vriendelik en alles, maar “it’s just to much sometimes”.

211. Dit werk, jy kan wees ja, maar ek neem my eie kind, ek is negatief met hulle ook, sonder dat jy dit besef.  Toe hy

klein was, as hy een wil vat dan sê hy nee moenie, moenie alles is moenie.  Hoekom, want ek het gesê moenie dit
vat nie, moenie dit doen nie.

212. Ek het toe nou daai dag ....hy was heel okay het hy hier gesit en karring oor die weer en goed en toe ek dit nou

gesê het toe besef ek ook dis eintlik ‘n normale ding, moenie so daaroor tekere gaan nie, as ek ‘n spasma gaan sê
ek nie vir almal nie, maar daai bietjie empatie wat jy toon, as hulle nou sê ek gee hulle nog werk, maar dit is reg as
jy so voel, dit is nie net dat jy dink hy’s stout nie of dat hy nou weer net nie wil werk nie.

213. En dit behoort ‘n lekker vak te wees, dan sê ek vir hulle, dan nee ek moenie vir julle klas gee nie of gaan nou maar

iewers heen, ja maar dis lekker hier, want hulle sit en niks doen nie, ek kan nie met hulle aangaan met iets
anderste terwyl ons nog besig is om hierdie pop se kop aan te bou nie.  Ek probeer so, nie “nice” wees met hulle

nie, maar ek probeer so empatie hê, dan sê ek vir hulle, maar “club” in, bring vir my geld.

214. Jy weet, as ‘n kind sê, die kind het vir my gesê: “O hy voel so seer sy spiere is so seer”, “ek sê maar wat is dit?”
nee hy dink dis ‘n spasma en toe ek het dadelik nou nie gesê “toe werk nou nie” maar “dit kan baie seer wees, ek

kry ook soms so spasma”

215. Soos ek sê jy weet ook maar seker nie van beter nie.  Nee ek dink daar’s ‘n paar onderwysers die probeer om
dinge toe te pas sonder dat hulle eens gedink het daaraan.

216. My registerklas met van die kinders “bond” ek maar soos Susan (skuilnaam) ek is negatief teenoor haar. Sy bring
‘n negatiewe atmosfeer in die klas in.

217. Ons doen nou menseregte in lewensoriëntering ek het ‘n negatiewe houding teenoor Stefan (skuilnaam) Al sy
boeke is weg ek praat toe met sy pa sy pa se ek moet hom slaan.

218. Stefan (skuilnaam) wil nie koers kry nie.

219. As Susan (skuilnaam) met my praat dan luister ek nie eers nie.
220. Ek sal praat met ‘n ander kind.
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221. 

222. Ek sal tyd spandeer met kinders wat wil leer.

223. Stefan (skuilnaam) vertel belaglike goed.
224. Fanie Nel (skuilnaam) ek gee nie vir hom klas op die sportveld “klick” ons nie.

225. Hoe pas jy hierdie toe Ek sal soms op die sportveld op hulle skree dis maar negatief.

226. Die kinders dink hulle weet beter op die sportveld dan gooi ek die fluitjie vir hulle terug en sê blaas jy wil mos nie
vir my luister nie

227. Met my registerklas - dit laat my met hulle “bond” dis lekker om op daai vlak met hulle te wees  Danel (skuilnaam)
en Ronel (skuilnaam) praat regtig met my oor emosionele probleme, “boyfriendprobleme”

TABEL 2: MENINGS OOR TEGNIEKE

1. Ek wil vir jou sê, ek dink dis ‘n geslag, ek dink jy het ten minste ‘n geslag nodig om hierdie goeters, want die
kinders wat ons grootgemaak het gaan wees soos ons is, maar hulle kinders kan dalk anders wees, as hulle nou
anders is, dis hoe ek voel.

2. Dan soos ons netnou vir mekaar gesê het, daar’s geskiedenis waarmee jy saamkom, wat maak dat jy op ‘n ou

manier optree.  Ek is nie bereid om die ou manier heeltemal weg te gooi nie, want ek dink dit dra gewig, ek dink
nie dis die enigste manier nie, ek dink in ons sessies het ek baie vir jou gesê, maar weet jy my pa het ons gefoeter

en as jy nie geluister het nie, word jy maar weer gefoeter en hy’t jou weer gefoeter tot jy geluister het.  Dit was die
enigste manier, maar dit was ‘n manier en ek dink dit is, ek praat nie van foeter, maar ek praat van streng sterk
dissipline, van dit is toegelaat en dit is nie toegelaat nie.  Ek dink daar’s ‘n plek daarvoor, maar dat ons dit

individueel moet toepas op elke kind en op elke persoon en in elke situasie, dit verstaan ek en dit maak vir my sin,
want dit verskil.

3. Dit ek dis moeilik op hierdie stadium om, jy kan nie nou sê ons het nou in die rigting gestap, draai om ons stap nou

in ‘n 180° verskillende rigting nie.  So dis ‘n proses van aanpassing en ek dink ons is uit die ou skool en ons moet
aanpas, maar dit gebeur nie oornag nie.

4. En ek dink as ‘n mens kan aangaan om dit toe te pas dat dit op die ou einde, ek wil amper sê, ingedril word in die
kinders en in ook in die grootmense.

5.  Ek dink nie dis iets wat net sommer gaan verander nie

6. Mens is bereid om aan te leer, om aan te pas, waar ander nie is nie.

7. Nee, maar ons kan ook nie sonder dissipline aangaan nie.  So ek voel dit is reg dat onderwysers bemagtig word
om beter te werk want ons sê baie keer kinders is jou altyd een voor en dit is so.  Dan moet ons probeer om net ‘n
tree agter die kinders te wees en nie twee treë of drie treë of vyf treë, soos ons baie keer is nie.  En ek dink

onderwysers moet die situasie verander, maar ek dink ook as onderwysers se moraal opgehou word dat klaswerk
dan makliker sal gedoen kan word.

8. Dit het ek seker te min gedoen want dit sal baie help as ons dit nie moet doen nie, maar dit sal baie help,

regtigwaar, as jy die werk kan doen, want as jy nie deur die werk kom nie ..

9. Daar is nie ‘n unieke antwoord nie jy weet dit tog self.

10. Dan kry jy daai ouens wat hier is maar wil nie eintlik hier wees nie.  Dis net ‘n “stepping stone”.  Dan moet hulle die
volgende stappie vat en loop.

11. Detensie is vir my ‘n persoonlike ding.  Dit werk.

12. Dink jy OBE maak hierdie interaksie metode makliker om aan te leer of toe te pas?

13. Dink jy so? OK Wat gee jou moed.  Ekself.  Ek kom uit ‘n regstelsel daar sal ook baie gedoen word om seker te

maak. Die goed gebeur nie onmiddellik nie.  Ek persoonlik wil graag die verskil maak.

14. Dis vir my ‘n baie belangrike punt as jy nie dit doen nie dan is dit hoekom jy nie probeer nie.
15. Dit gaan net oor hy die atmosfeer daarbinne moet reg hou, die kind moet daar wil kom en werk, nie inkom so min

respek het dat hy sê pa bel die koerant ons het baie werk nie.  Verstaan jy?
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16. Dit is nie ‘n skuif nie dit is maar alles saamgesit vir sekere stappe. Dis ‘n opsomming.

17. Ek dink die mense sal so voel en miskien nou so sê en probeer en nie presies so nie.
18. Ek dink dis baie belangrik.

19. Ek dink dit.  Selfs hierdie goed gaan moeilik wees.

20. Ek mis die hele proses.  Jy moet daardie dissipline in jou klas self, jou hele manier van dinge doen moet maak dat
die kind wil werk.  Want dis nie ‘n ding jy gaan dit nou doen en nêrens stop nie.  Die kind, hy gaan nog steeds die

regte ding ...hy gaan more weer besluit.  Maar as jy jou hele houding alles regsien en die kind weet wat van hom
verwag word dan is dit baie makliker om met hom te werk.  Hy steek amper sy publieke goed weg in sy houding.

Hy verstaan jy kan hom nie vra nie want die kinders...(band onduidelik)

21. Ek sal nie dat iemand op my skree nie selfs by die huis vermy ons skree.
22. Ek voel dit kom van bo af want deur.

23. Ek was toe baie reg gewees in die begin oor OBE.  In die skool werk dit vir my al die jare en ek dit gebruik.

24. Ek wil nie, ek stem nie saam nie.  Op hierdie stadium hulle wat ‘n verstandsvermoë het, maar laag, hoe laag is

laag? Tagtig?

25. Ek wil nou weet wat laat baie negatiewe emosies by die kinders ontstaan.  Dink jy hierdie proses kan onderwysers
se frustrasies of jou frustrasievlak verlaag as jy dit konstant toepas?

26. En daai wat jy beskryf – jy sê nie wat jy nog nie gedoen het nie, jy sê eers wat hy reeds gedoen het en dan sê jy

net wat is nog nodig om te doen.  Dit is iets natuurlik wat ‘n mens moet sê.

27. En die ander mense het vir my gesê hierdie is ‘n stywe skuif wat jy moet maak maar dit klink vir my jy het gesê dit
is wat jy reeds doen.

28. En die mees ervare ouens is graad 12.  Graad 12 slaag op hulle eie.  Dis nie regtig nodig vir onderwysers nie.

29. En die probleem is wat anders? Want dit voel vir my asof dit so ‘n algemene ding, jy oortree en dan later sit jy

detensie.

30. En meeste van die goed as jy wil weet hoe dit werk maak dit ‘n verskil.

31. En OBE is ook soos hy werk saam met my die boeke. Ek is nie reg vir die ding nie.  Ek en OBE is een van
konstante skool het iets opgemerk nou ons onderwysers wat met ‘n ope boek gebruik hom net so.  Daai boek is
nie geskryf vir ‘n ander kind of navorsing. (band onduidelik)

32. En sê vir my die ander kant - ek dink die laaste sessie het ons gepraat oor jou terugvoer nou as hulle iets goeds
gedoen het of jou manier van aanmoediging.  Die persepsie wat ‘n mens het is dat dit negatief is en dat kinders
negatief is maar hierdie goed sê jy kan dit ‘n positief maak net jy, dis wat jy sê.

33. Iets soos daai.  Jy lei amper al die antwoord maar jy bly stil en wag wat is volgende wat moet gebeur en hy

antwoord maar self, ook as hy jou ‘n vraag kom vra in plaas dat jy hom antwoord, vra jy hom ‘n paar vrae en dan
sê hy self dit en dit moet gebeur in plaas dat hom jy alles gee en hy weet nie.

34. Ja, dit werk ook.  Maar dit aan die begin van die jaar gekom en gesê kom ons doen dit en pas dit so aan waar jy

wil hê hy moet wees.

35. Jy is in beheer van jou saak, in beheer van jou vak.  Jy weet dit is iets wat jy gaan doen.  Jy weet jy is nie in
beheer nie en sodra iets klein gebeur.  So jy weet jy is in beheer van jouself en jy weet presies wat verwag jy.

36. Jy moet oortredings reg doen want as dit nou enige klein dingetjie nou.  Dis iets wat ek in my klas ook oplos.  Dis

nie iets vir detensie nie jy moet self werk maak dit help nie regtig nie.

37. Jy moet voorbereid wees.

38. Kom ons gaan klas toe.  As jy nie voorbereid is om wat jy daar binnekant gaan doen nie dan is daar probleme.

39. Nee dit gaan nie oor mag nie.  Die lektor kyk hoe hy daar sit en nie ‘n woord sê nie, net ja en amen, dis ook nie reg
nie en wil hê hy moet deelneem.

40. Nee ek het dit nog glad nie gesien nie.  Dit sal wonderlik werk as dit nie elke dag hoef gedoen te word nie miskien

aan die begin van die jaar.
41. OBE is ‘n goeie ding maar ons is nog nie gereed daarvoor nie.  Dis iets wat kom en doen dit net.  Dis nou ‘n nuwe

ding en laat ons hom reg baasgeraak het.
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42. So die alternatief nou daarvoor as ons nou vir hulle ‘n oplossing moet gee.  Die alternatief daarvoor wat sal mens

nou sê is dit? Want dis nou wat hulle soek.  Ek het die gevoel gekry hulle het nou “corporal punishment” weggevat
nou gee hulle vir ons verder nog iets wat is dit? Wat moet ons nou doen?

43. So vir my gaan die nie oor respek nie ek wil in die klas inkom en ek wil werk.  Die atmosfeer moet reg wees dis al
44.  waaroor dit gaan.  Respek gaan nie rêrig daarvoor help nie, die kind gaan respek nog steeds nie in die klas nie...

(band onduidelik)

45. Somtyds is dit ook beslis aan die harde kant maar dit gebeur nooit met my nie want ek glo nie dit werk nie.  Maar
ook as jy regtig skree hulle wil nie permanent skree nie miskien skree en net miskien aandag kry nou nie 20

sekondes skree en aandag kry en weer hoekom jy geskree het nie.  Dis nie reg nie.
46. Toe te pas maar ek weet nie want om aan te leer gaan moeiliker wees.

47. Van al hierdie goed het jy iewers geleer en iewers iewers gehoor dis net praat met die mense vanaf die begin van
die jaar wat die program onder knie het is mense wat nie probleme het nie praat met die onderwysers en hoor wat

doen hulle.  Jy sal hoor baie van hulle sal sê dis hulle doen?

48. Maar van die goed kan werk, ek dink regtig baie van ons is van geaardheid so, ek is nogal nie een wat nie vreeslik
kan, ek probeer altyd om iemand nie seer te maak nie.  Ek soek nie moeilikheid met ‘n kind nie en ek wil nie, ek

gaan altyd vanmiddag huis toe en dan wonder ek, het ek nie vandag vir ‘n kind iets gesê wat verkeerd was nie.
Gaan hy vanmiddag dalk iets onverantwoordeliks doen omdat ek hom vandag afgekraak het en so ek is baie

gesteld daarop om dit nie te doen nie.

49. Baie van daai goed is vir my die ideaal, maar ek weet nie of dit kan werk nie en bloot omdat ‘n mens baie keer nie
tyd het nie en baie keer omdat, ek dink die kinders ook nie baie positief nie.  Hoe meer positief jy probeer om van
daai dinge wat baie positief was, as jy probeer dan dink ek in elkgeval jy’s klaar. Baie van die goed dink ek leer ‘n

mens outomaties.  Maar baie van daai goed wat jy nou vir ons daar gegee het, dink ek in elkgeval op papier lyk dit
baie goed, maar dit kan dalk werk dalk nie.

50. Dis nou wat ek wonder, gestel dat jy dit konstant toepas en almal pas dit toe, sou dit probleme kan aanspreek?
51. Dit kan ja, maar huiswerk kom maar vir my van verantwoordelikheid en ek meen ek was ook op skool en ek wou

partykeer nie my huiswerk doen nie, maar nie elke dag nie.  My eie kinders wil partykeer nie hulle huiswerk doen

nie, maar ook nie elke dag nie.  Daar is mos maar partykeer wat ek dood eenvoudig net nie lus was om dit te doen
nie en dan sê ek nou maar ek het vergeet my boek is by die huis of so iets, maar dit word nie ‘n elke dag se storie

nie.
52. Dit werk party dae glad nie, party dae is dit chaos, maar party dae werk dit.
53. En in terme van as ‘n mens aan ‘n dissipline sisteem dink, dan sal ek graag wil weet waar sal ‘n mens hierdie kan

inpas, sou dit wees deel van ‘n dissipline sisteem of sou dit maar net jy en die klas wees, want dit hang af van
persoonlikheid tot persoonlikheid?

54. Ja, ek dink dit kan werk en ek dink dit kan die kinders ook, hulle kan naderhand met mekaar so wees, maar kry jy
baie keer die geval as jy nou vir hom sê, jis jy’t al hierdie gedoen as jy nou hierdie klaarmaak is jy nou klaar, dan
sal die ander vir hom sê, hemel maar hoekom werk jy so hard.  So maar ek dink dit kan werk, as ‘n mens dan nou

kan almal kry wat dan nou klaarkry, dit moet ek vir jou sê is het baie goed met die een klas gewerk, want dit was
nou maar hierdie wortel wat jy voor die kind se neus hou, as jy hierdie goed hier klaarmaak het jy nie vanmiddag

iets om by die huis te gaan doen nie en ek sal vir jou sê hulle het gewikkel om klaar te kry.  Net om vanmiddag iets
anders of iets lekkers te kan doen, maar dit kan werk.  Ek dink in elkgeval ‘n ou se hele menswees kan verander.

55. Ja, soos daai een van die briefies wat jy gesê het, dit klink nogal vir my of dit kan werk en daai van die hoop, wat

ek dink regtig kan werk is hoe ‘n mens hulle, as hy vir jou gesê het, hy’s nou nie gekies vir hierdie span nie, om
hom nie summier af te jak nie, maar eerder sy gevoel positief te hanteer.

56. Jy kan definitief.  As ‘n ou positief, want jy gaan minder hierdie “nagery” in die klas kry en jy gaan minder deur die
frustrasie van, hoekom het jy dit weer nie gedoen nie.  Nee dit kan werk, ek dink net hierdie totale omgewing of die
totale mens, ja die omgewing waarin ons vandag leef is baie negatief Ek dink dis maar iets, ek self moet daaraan

werk en ek dink nie ek is vreeslik gedetermineer nie en ek sal vir jou sê,
57. Hierdie lysie van positiewe goed was definitief vandag baie langer as die negatiewe een, maar ek konsentreer op

die goed wat sleg is.
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58. Weet jy, lyfstraf is vir my in elkgeval iets wat ek dink by ‘n huis pas, ek weet nie ek kan ook nie dink in die 15 jaar

wat ek skoolgehou het nie, het ek nooit kinders geslaan nie.  Dit was nie nodig nie, maar ek bedoel die totale
opvoedingsopset was anders.

59. Ek weet nie of dit te doen het met ouers wat almal moet werk en of dit hierdie totale negatiewe omgewing is waarin
ons bly.  Ek dink in elkgeval dot hoort by ‘n huis, dan kan dit werk.

60. Anders gaan hulle net aangaan hulle gaan nooit ophou nie.

61. Daar moet êrens iets wees wat hom afskrik.
62. Ek dink nie dis ‘n groot probleem eintlik nie, want ek voel net, dit werk maklik om dit tussen in te stel, want hulle

voel nie altyd dis negatief nie, maar ek voel partykeer moet jy dit maar net sê, daar is nie ‘n ander keuse nie.
63. Ek dink ook kompetisie werk baie beter in die klas, want ek het drie sterk seuns in die klas en dan die drie meisies

en hulle lewe altyd in ‘n kompetisie met mekaar, so as die een hulle so opwerk vir hulle rapport punte of hulle kyk

wie gaan hierdie keer vir iemand anders “beat”.  So ek dink kompetisie is baie beter vir hulle, want hulle werk dan
beter, anderste dink ek hulle “worry” nie of hulle werk nie, want dis nie vir hulle ‘n “challenge” om dan te werk nie,

maar as hulle weet hulle gaan iets kry of iets kom daaruit, dan gaan hulle werk.
64. Ek het vir haar gesê, die wat daar kom sit, dan kan jy detensie sit Vrydagmiddag so dan kan jy ophou die eerste

keer toe ons dit gedoen het, het ons vir hulle woorde gegee wat hulle moes geleer het en toe het hulle speltoetse

daarna gekry.  Dit was vir my erg gewees, maar dan volgende week dan’s hulle nie meer lus om dit te doen nie.
65. Ek weet nie, as jy vat, kyk wat het gister gebeur.  Ons het mos nou van die kinders uit die klas uitgehaal, uit die

een klas uit.  Toe het hulle gedrink op skool, want wie sit daar onder?
66. En dit moet iemand wees waarvoor hulle kan skrik anderste kan hy nie werk nie.  Ek kan self vat, net van daai

kinders wat uit daai klas uit is, is daai hele klas anderste.  Daai hele klas begin werk, vir die eerste keer hierdie

hele jaar kan almal met daai klas werk.
67. Ja, maar dit was nou voor skool, want toe’s hulle mos nou nie deel van die klas nie, so hulle sit daarso en daar’s

toesig, maar hulle het nie daar gedrink nie.
68. Ja, maar hulle moet onder toesig wees.
69. Ja, maar wat my pla, as jy vir hulle iets gesê het dink hulle as jy dit kry dan kan jy dit kry en dan as hulle sien jy

gee dit vir hulle dan werk die volgende een waar hulle gesien het, nee maar ek het gedink sy gaan dit nie gee nie.
Dan werk hulle.  So dit werk, jy moet dit net vir hulle gee na die tyd.  So dis nie weer, jy gaan dit eers môre kry nie,

jy moet dit dadelik vir hulle gee, want hulle verwag jy moet dit dadelik vir hulle gee, want hulle het gewag tot jy
hulle vraestelle klaar gemerk het, sodat hulle kan sien.  So jy moet dit dadelik vir hulle gee dis al wat ek dink, jy
moenie sê nee ons gaan dit eers Vrydag gaan julle dit kry nie, jy moet dit elke dag doen, anderste werk dit nie.

70. Ja, party goed kan jy anderste help, soos jou klaswerk en sulke goed, maar opdragte en goed moet jy permanent
vir hulle sê nee, anderste as jy dit anders gaan sê, dan sal hulle vir jou sê, maar jy’t nie gesê ek mag dit nie doen

nie.
71. Ja, want daar kom, die eerste dag wat ons detensie gehad het, Gert (skuilnaam), Anton (skuilnaam) en Louis

(skuilnaam) en nie een van hulle drie het opgedaag nie, so wat ek kry nog twee detensies by, so dis nie so erg nie.

So ek dink detensie is ‘n ander storie, party van hulle aanvaar dit en ander nie.  Waar ek gedink het, ek is nie vir
lyfstraf nie, maar ek meen, ek kan vat toe ons op skool was, as jy pak gekry het, dan het jy geweet, jy gaan en jy

gaan twee keer dink voordat jy dit weer doen en dan gaan jy dit nie doen nie.  Baie van hulle as hulle weet as hulle
iets verkeerd gedoen het en hulle sê, “okay” ek gaan jou pa bel, want jy weet jy gaan pak kry by die huis.  Dan
gaan hulle die volgende keer die hele week of twee is hy rustig in die klas, want hy weet hy’t pak gekry.  So dis ‘n

ander storie.
72. Jy gaan glad nie, dit is soos Hannes Pretorius (skuilnaam) is.  As ek nou Hannes (sluilnaam) vir mooi vra, as ek

nou met hom vieslik is, kyk vir hom, enigiets en Hannes (sluilnaam) doen dit.
73. Maar ek dink weer as hulle nie vrees het nie dan is hulle bang vir niks nie en dis hoekom dit nie werk nie, want

daar’s geen dissipline nie.  Hulle is nie bang vir enige iemand nie, hulle is nie meer bang vir hulle ouers, baie van

hulle is glad nie bang vir hulle ma’s nie, want die ma’s gee nie meer straf nie dis baie gekompliseerd met die pa en
die pa is te streng

74. Nee ek dink dis ‘n hele pos wat ‘n mens moet skep, soos wat mense ‘n sport koördineerder oor jou sport het, het jy
‘n gedragskoördineerder nodig.

75. Nee jy kan nie nog ander goed tussen in doen nie

76. Nee, soos baie van hulle gesê het, is jy moeg, dan gaan hulle vir jou sê, “yes I am”.  Rs
77. Maar baie van hierdie kinde verstaan nie as jy vir hulle iets anders sê nie, jy moet reguit op hulle af wees.  Dis
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78. So ek dink ‘n kind moet bang wees vir iets, want anderste gaan hy net aangaan en aangaan.

79. Van die goed werk, so dan as jy vat iets pla jou stel dit meer op ander manier dan kan dit werk, maar party van

daai, soos die hoekie wat jy gesê het.  Dit gaan byvoorbeeld glad nie werk by ons kinders nie want ek belowe ek
het al gesien veral by die hoërskool kinders as jy so iets het dan sal hulle definitief na jou klas toe hardloop net om

te gaan sit daar om vir jou te wys hulle wil.  So dit gaan nie altyd werk nie, vir die res van die goed, soos ek sê as
jy met hulle praat of vir hulle briefies skryf, jy werk baie beter.

80.  Ronnie (skuilnaam) kort baie meer aandag, jy moet fisies aan v Ronnie (skuilnaam) at en vir hom sê Ronnie

(skuilnaam) kom sit nou

81. Ek het glad nie, daai was nou regtig, niemand gaan weet wat aangaan nie, want soos vir ons kinders, daar is nie
eintlik ‘n ander straf vir hulle as wat daar is nie, want hulle weet nie hulle gaan nie

82. Ek dink daar’s dalk partykeer, as mense nie gewillig is om ook aan hulleself nie te verander nie, dan gaan ‘n
individuele ding bly.

83.  En ek glo nog al die jare aan prysing, nie goedkoop prysing nie, maar prysing op sy tyd en ek sê vir jou dit werk
maar altyd, want elke persoon wil maar spesiaal voel, is dit nie so nie.  Elke persoon wil voel jy word raakgesien of
dit nou ‘n onderwyser is en of dit ‘n kind is, jy wil voel dat daai effort wat jy ingesit het, al is dit miskien hoe

minderwaardig, dat iemand dit raak sien.  En dit is wat vir my ook so mooi is van Meneer dat hy gee ook altyd
erkenning vir die voorportaal en vir dit en dat en die ander ding.  Hy gee vir elke dingetjie wat op jou pad kom, gee

hy erkenning en dis hoe dit hoort, ‘n mens moet erkenning gee.

84. Ek dink ook dis nader aan ‘n oplossing.  Kan jy onthou toe ons vir daardie een skool hier gehad het.

85. Ek dink dis goed.

86. Ek dink so ja, want sy sê alhoewel dit baie kleiner plekkies is.

87. Ek het na hierdie stukkie gaan kyk, wat jy vir my gesê het dat ‘n mens ‘n briefie vir hulle moet skryf en ek dink dis
nogal oulik, party kinders hulle probeer enige iets om jou uit te tart, maar as jy dan nou vir hulle dan nou op ‘n mooi

manier kan vertel, jy weet maar dit maak my seer of ek dink nie dis hoe jy, jy weet ‘n mooi briefie vir hulle skryf en
sê kom ons begin weer van voor af.  Ek het dit nog nie gedoen nie, maar dis oulik.

88. Verantwoordelikheid is, maar ek weet net nie, kan hy dit nie besef nie wat dit is nie, wat dit beteken nie, wat dit
impliseer nie of hy al ooit daaraan gedink het nie.

89. Ja jy’s reg.  Maar ongelukkig ek dink ‘n mens moet dit aanvaar dat lyfstraf weg is en dit gaan nie weer terugkom

nie.  Hulle het dit teruggebring in Engeland.  Hulle het hande uitgeruk

90. Jy kan sien die kinders wat presteer is die kinders wat goeie maniere het, wat dissipline aanvaar ensovoorts, dis
die kinders wat presteer.

91. Kyk in hierdie skool van dit nogal ‘n tyd vir die kinders om aan jou gewoond te raak, so ek dink as ek nou hier
begin skool hou het, dan was dit heeltemal ‘n ander situasie gewees, want ek het my hele lewe nog nooit dissipline

probleme gehad nie.  Nog nooit ‘n kind pak gegee nie, ek het omtrent selde, indien ooit vir ‘n kind ‘n inskrywing
gegee.  Wel soos ernstige gedragsprobleme, jy weet huiswerk wat vergeet word en so aan, dis nou nie vir my so
erg nie, maar soos hierdie saak met Janine (skuilnaam) was vir my baie erg.  Ek het in my lewe nog nie so iets

92.  ervaar nie en dit het vir my regtig slapelose nagte besorg en dit wat julle vir ons gesê is dinge wat ek maar nog al
die jare toegepas het.

93. Maar ek stem saam met jou met hierdie dinge.  Want dit is ook ons Christelike plig om met die kinders ordentlik te

wees, soos my ma altyd gesê het ‘n sagte antwoord.  Ek het nou Saterdag het ek met ‘n vriendin gepraat wat by ‘n
Christenskool skoolgehou het en sy sê dit was vir haar ‘n fantastiese ervaring om daar skool te hou, sy sê want dis
of jy altyd deur die Here omring is daar en toe sê sy ook sy’t ook gevoel sy gaan nou heeltemal haar humeur

verloor en terwyl die kind haar nou so aangevat het, toe staan sy die kind so en luister en sy dog toe, wat gaan sy
nou doen, toe sê sy vir haarself, wat sou die Here gedoen het as Hy nou in my plek gestaan het? Sy sê dit was toe

of sy net kalm geraak het.
94. Maar nog steeds kry jy jou kinders wat nie huiswerk doen nie, wat nog steeds negatief is.  Sou mens daardie

verder kan vat met hulle en probleemoplossing kan doen.

95. Maar weet jy ek dink dat as jy die kinders reg benader dan gaan jy nie probleme hê nie.
96. Maar weet jy ek het nou nooit gebruik gemaak van lyfstraf nie, maar ek dink net die idee dat dit daar was, het die
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97.  dissipline vir ons makliker gemaak.  Want dit is oor die afgelope jare van waar dit afgestel is wat die kinders net

meer begin hande uit ruk het.  Ek was miskien net gelukkig dis altyd die beter kind wat Rek. geneem het.

98. Nee ek voel ook nogal dit is baie, want ek meen as ‘n kind dissipline het, dan sal hulle hulle huiswerk doen.

99. Nee, sy sê sy was toe net rustig en sy het vir hom gesê, maar mens praat nie so met iemand nie, toe was sy net
heeltemal kalm en rustig.  Waar ‘n mens, as jy begin skree wek dit net negatiwiteit.

100. Of wie se ouers, Annel (skuilnaam) sy het altwee kinders., jy weet sy’s nou weer akademies ingestel en kinders

wat nie net op akademie konsentreer nie, wat ‘n bietjie meer ander dingetjies doen.  Want weet jy hoekom
presteer die kinders ook nie, want hulle ouers verwag van hulle te jonk om te gaan werk om hulle eie geld te kry.

Dan kan die kinders ook nie, jy kan maar sien die kinders ook baie keer so agter raak, dan kan jy maar uitvind
hulle het iewers ‘n naweek werk.

101. So, ek dink regtig waar mens moet maar op die positiewe konsentreer.

102. Ek dink as ‘n mense hulle hier het en nie noodwendig in die klas nie en hulle almal moet ... by die kantoorblok,

hulle moet weg wees van die ander kinders moet hulle nie eers sien nie.

103. ja dis waar.  Dis asof party mense daarvan...

104. Ag dis oulik.  Ek dink dis baie oulik.

105. As Meneer party oggende so kwaai is in die rye dan is ek sommer moedeloos....

106. Dan kry hy twee dentensies, hy’t in elke geval die 1ste een geïgnoreer.

107. Dis alles waaroor onderwys gegaan het is om hulle te looi dan maar jy mag dit nie doen nie.

108. Dit het uitgekom dat hulle absoluut al so vyandig is dat ‘n mens ‘n lang pad moet stap.

109. Dit is wat gaan gebeur want as hy wegraak iewers op die terrein of wegkruip soort van.  Hy kan nie uitkom nie.  Dit
gaan maar moeilik wees.  Hy sal fisies in die klas moet ingaan en sê, Gerrie (skuilnaam) of Koos (skuilnaam) kom

saam met my nou .  Party.....maar dit kan werk.  Vir ‘n week lank pouse detensie sit.

110. Dit kan ‘n kind net aanspoor en meer positief maak en mekaar.  Weet jy kompetisie is gesond hoor!

111. Dit moet nie net oor kompetisie gaan nie en die gevoel van wat ek by die huis kry of wat ook al nie.  My kind is ook
so dis ‘n positiewe ding.

112. Dit sal vir die personeel fantasties wees dan hoef ons nie Vrydagmiddae agter te bly nie, maar ons sal sien en

eers weer moet kyk want as daardie kinders nie opdaag nie op ‘n Vrydagmiddag vir detensie nie....

113. Een vir elkers.  Die oomblik as hulle snaaks is.

114. Ek dink dit kan werk

115. Ek dink so.

116. Ek dink tog dit kan die toekoms verander

117. Ek dink tog so.

118. Ek weet nie.

119. Ek weet nie.  Ek dink dit gaan oor ....

120. Ek wil nie eers my stem verhef nie.  Dit is ook skree.

121. Ek word kwaad.  Ek het die kinders lekker gelooi ek het die kinders lekker gefoeter en dit het vir my gewerk, nou
122.  mag ek nie meer nie, “so what” - dan moet ek iets anders soek.  Maar as dit werk hoekom nie?

123. En dink julle dit kom ‘n bietjie ek het al gewonder of by ... by mense wat kreatief is want dit beteken tog dat jy -
daar is nie ‘n resep nie – riglyn is wat mense wat sukkel om kreatiwiteit ... (band onduidelik)

124. En ek dink dis hoekom party van ons kinders so aggressief by die skool uitkom.

125. En wanneer hulle daardie ... wat dink jy gaan hulle word?

126. Enige iets het ‘n invloed en ek glo dit kan meebring as jy probeer om negatiewe goeters uit te sny.

127. Hulle sê mekaar goed sleg en dan weet ek nie presies wat om te doen nie.

128. Hy luister mos nie.  Dit kan vir ander twee of drie werk maar nie vir hom nie.

129. Ja dis reg, kompetisie werk as ‘n span want hulle beïnvloed mekaar positief en spoor mekaar positief aan.

130. Ja dit het ‘n effek.  Hy het darem nie op my geskree nie.  Ek dink verskillende mense het verskillende reaksies wat

dit aanbetref.

131. Ja nou kan ek niks anders doen nie.
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132. Ja, daar is niks fout met dit nie.....

133. Jy kan nie so aankarring soos wat jy met jou lewe doen nie.

134. Kan seker nie die hele pouse na hom kyk nie.

135. Kom gou, gou, gou, boeke, boeke, mooi man dis reg daar is niks fout nie.  Maar moenie sê jy is stupid nie.

136. Maar ek skree vir my eie kinders ook, Hanno (skuilnaam) doen dit ook maar ek weet dis verkeerd maar dit is nie ‘n
oplossing nie.

137. Maar hulle drie dis so snaakse kombinasie maak.

138. Maar met al die artikels wat ek al gelees het sê hulle belonings is nie opvoedkundig nie.

139. Mens kan seker ‘n maksimum van hoeveel dink jy.

140. “Mind you”, ek hou ook nie van skree nie dit ontstel my ook geweldig.

141. Nee ek dink dis reg as jy iets slegs sê dan trek jy punte af.

142. Nee ek dink dit kan werk want die probleem was tot nou toe was die ontrekkery uit die klas dan sit hulle in ‘n ander

klas maar daar is nie toesig oor hulle nie.

143. Nee ek dink sou tog werk met kinders wat ernstige probleme ook gee.  Dit sou tog definitief werk.  Die ander gee
in elke geval geen probleme nie, so mens hanteer hulle en gaan aan.  Dit gaan vir my oor die wat regtig ernstig is.

144. Nee weet jy wat ek sê op hierdie stadium vir al vier enige iets dit is my werk dis wat ek doen.  Dis baie maklik om

te sê ek bedank die onderwys maar wat gaan jy dan doen? Eenmaal in die onderwys altyd in die onderwys.  Ek sal
nie in ‘n bank gaan werk nie.  Ek sal nooit van 9 – 5 kan werk nie.

145. Hoeveel is hanteerbaar? Nie meer as 3 nie.  Want hulle drie is Die probleem is eintlik hulle drie saam, jy wil eintlik

nie hulle drie saam hê nie.  Hulle “instigate” mekaar.

146. Nou moet hy eerste pouse kom.  .

147. Ons het so bietjie aan hierdie detensie-ding geraak maar nou dat ons nodig het om oor detensie te praat ek hoor
hulle gaan dit nou pouses doen wat dink julle daarvan? Ons moet hom gaan soek.

148. Party van hulle is al so geprogrammeer alreeds dat hulle dink jy sê iets negatiefs as jy nie regtig sê nie hulle hoor

nie meer iets positiefs nie.

149. Sal ‘n mens party van hierdie goeters...

150. Sal jy sê dit pas in by jou algemene dag tot dag interaksie met die kinders wat nie rêrig probleme gee nie of sou dit
ook probleem kon oplos met kinders wat ernstige probleme het.

151. Sê my die effek wat dit het op jou as onderwyser? Jou gemoedstoestand?

152. Sê vir my bietjie oor skree wat nou vanoggend gebeur het wat ek iemand hoor skree.  Ek was ontsteld.  Hoe dit

voel as iemand so vroeg die oggend al op my skree.

153. Hulle sit met mekaar en gesels of hol daar rond en hou die persoon uit sy klas.  Wat sou dit baat?

154. So ja, hierdie ding kan genuine werk vir 80 -90  van die kinders.  Maar dis soos dissiplinêre verhoor vir baie
kinders een metode is nie genoeg nie

155. Soos ek sê party klasse is daar so drie van hulle.

156. Soos ek sê, hierdie hele ding gaan werk een of ander tyd.

157. Die kinders gaan werk anders gaan hulle gestraf wees

158. Sulke goedjies soos...(band onduidelik)

159. Vakansies sal ek mal word as ek elke vakansie moet bly.  Enige iets om dit vir my makliker te maak.  En ek is
bereid om te probeer, ek kan nie sê ek het nie krag daarvoor nie.

160. Ek is verskriklik bly om te hoor daar is ‘n alternatief

161. Wat gebeur dan?

162. Weet jy ek dink as die beloning te groot raak dan sê ek ja.

163. Weet jy wat, ons kinders sit baie maklik en skree raak ek, ek het al vir hulle gesê moenie op my skree nie.

164. Weet jy wat? Ek dink ja op twee of drie van hulle definitief.

165. Woede waarskynlik.

166. Ag ek dink net weer dit is die bemagtiging, mense is nie bemagtig nie en as hulle net eers sien dat dit werk dan sal
hulle dit doen.

167. Ek dink dit kan werk maar ek pas dit ook nie heeltemal toe nie, ek is nog nie rêrig so goed daarmee nie
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168. Besef hulle dit, het hulle iets daarvan gesê, iets in daai lig?

169. Dan lees ek van die PUK.  Ek wil nog altyd met jou gepraat het daaroor, wat sê hulle nou eintlik, wat is hulle
oplossing het hulle ‘n oplossing?

170. Dis nie die oplossing om daaroor te “nag” nie, die oplossing is om te verander, klaar.

171. Dit help nie, dit “tense” vir jou op, soos ‘n moordenaar in C-max.  Hulle moor weer in C-max, wat kan ons doen as
hulle nie detensie bywoon nie? Niks.  Ons het geen dissiplinêre maatreël om rêrig op te tree nie, wat erg is nie,

behalwe lyk my vir bestuursraad

172. Dit het al gewerk ek dink nie iemand het in ons land al so iets probeer nie

173. Dit is al klaar soveel beter as om ‘n kalmeerpilletjie drink.

174. Dit is vir my die enigste oplossing van lankal af.  Ek “try” net, maar hierdie kinders is ook uitgeslape, ek meen
tweetjies het vir my reguit gesê juffrou moet nie kaffersielkunde op ons probeer.

175. Dit moet werklikwaar net jou uiterste gevalle wees, dit moet nie, vir my voel dit deesdae die detensie is vir elke Jan
Rap en sy maat

176. Ek dink daar is baie baie potensiaal.

177. Ek dink daar’s sin in né?

178. Ek dink dis ook ‘n manier dat hulle jou manipuleer, want hulle het dit al baie keer vir my ook gesê, ek steur my net

nie daaraan nie.

179. Ek het ‘n interessante boekie  Changing Minds, hoe hulle “psychology the ethical and psychological implications
van changing minds”.  My dogter het mos nou uit Engeland gekom en sy was daar onder andere by ‘n skool waar
kinders in is wat uit Engeland se “mainstream” gegooi is, en dan moet jy weet, kinders wat uit Engeland se

mainstream uit (dit is woes, dit is nag).  En sy sê daai hoof se “policy” was gee vir hulle net liefde, as hulle ‘n
drukkie soek gee vir hulle aandag en liefde en weet jy, hulle het ‘n wonderlike verhouding met haar opgebou, maar

sy was nou by ‘n kursus waar die boekie ter sprake was, toe sê ek vir haar koop vir my een.

180. Ek verbeel my amper by een van hierdie ....  nou nie heeltemal so nie, maar tog ‘n aparte klas waar ...

181. Ek wil nou nog weer terugkom na daai kursus, die eerste een is heel gefokus op daardie probleem daar en die
tweede kursus het gevallestudies gehad, wat in groepe bespreek is, maar die een van die groepe se uitkomste
was nie effektief nie so dit het ook nie rêrig gehelp nie, dit gaan net oor dissipline.  Jy weet, soos wat ons ook nou

maar ken en probeer.  So hulle is nog nie vir my op die regte pad nie.  Daar moet nog ‘n bietjie ‘n insig kom.

182. En dis wettig né, dat jy hulle ‘n week lank van die skool suspendeer, of hoe lank?

183. En sou jy sê hierdie is deel van daai oplossing?
184. Hulle het darem, nee nie rêrig nie.  Hulle stel wel ander goed, hulle het nou ouens wat voorligting, daai punte

sisteem, maar dan moet jy nog ‘n admin.  persoon aanstel wat dit hanteer.

185. Dit voel vir my dit moet elke onderwyser se kop, onderwysers moet opgelei word om, is die dat ek vir hulle ook nou

die dag sê hulle moet begin navorsing doen, ons is stupid, ons het in elkgeval nie die tyd of niks nie.  Hulle kan
mens gebruik, maar daar moet navorsing kom oor positiewe dissiplinering en dan sê ek nog altyd daai Dangerous
Minds van Meg Ryan (Michelle Pheiffer), ek het daai ding 3 keer gekyk en ek het die boek ook gelees.  Daai ding

wat sy gedoen het gaan sê vir hulle net ietsie positiefs, dan gaan hy werk.
186. Hulle soek nog positiewe dissipline.  Wat gebeur daar is, elke keer as ‘n mens in ‘n groepbespreking is, die ouens

se koppe draai moeilik.  ‘n Onderwyser se kop draai moeilik, hulle wil nie dink aan positief dissiplineer nie.
187. Hulle almal hunker nog terug, almal weet die lat is verbode, maar almal hunker terug.  Soos nou die middag by

daai vergadering, dis vir my so stupid, want ek bedoel dis soos die doodstraf, dit sal nooit weer terugkom nie, ons

weet dit almal.  Dit help nie jy “nag” aanmekaar, die doodstraf moet terugkom nie, want dit bring jou nie nader aan
‘n oplossing nie.

188. Ja en ek wonder of party mense dit ooit sal maak.

189. Kyk dit moet iets wees wat nou rêrig, dit moet professioneel bedryf word, anders gaan dit nie help nie.

190. Mens weet nie, weet jy van voorbeelde waar dit gehelp het?

191. O dat hulle in ‘n ander plek gaan sit.
192. Passie, dis die antwoord.  Want raas en skree help nie, ek kry die gevoel die kinders, jy is net nog ‘n moederfiguur
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193.  in hulle lewe en ek kry ‘n gevoel hulle ma by die huis is nie, hulle is nie pêlle soos ek met my kinders is nie.  So

jy’s nog ‘n ma en daarom sal hulle jou verwerp as ‘n onderwyseres omdat jy ook maar kwaai is en ook maar skree
en ook maar bid.  So ‘n ander “approach” is nodig.

194. Want ek weet self hoe voel dit om in ‘n klas te staan en magteloos te wees.

195. Weet jy, hulle het nog nie rêrig ‘n oplossing nie.  Hulle het rêrig nog nie ‘n oplossing nie, hulle soek nog.

196. Wel niemand kon nog met ‘n ander oplossing kom in elkgeval nie.

197. Daar is ‘n toekoms in ....  en hy werk as jy hom reg hanteer, met ander woorde as jy gaan kyk na jou kinders wat

....  skoolwerk .  Jou gedragsprobleem kinders hulle is die probleem, nou wat maak jy met hulle.

198. Die kind se gevoel as hy opstaan in die oggend.  Jy kan sien as hy by die deur instap, as hy instap en dan weet jy
dadelik, kyk hier kom moeilikheid.  Dan kan jy maar vergeet, dan moet jy ander maniere uitvind en hy’s

199. Dit behoort te werk, want jy haal hom uit die sisteem uit totaal.

200. Dit gee jou so bietjie tyd om te luister, en weet jy wat, dit is een ding wat ons ouens nie doen nie.  Ons

onderwysers luister nie na die kind nie, ongelukkig nie.

201. Ek het nie oplossing daar nie, want ek bedoel wat gaan jy vir daai kind sê, jy veg met hom, as jy begin ‘n geveg
met hom, dan’s jy klaar in die negatiwiteit.  Maar as jy ‘n positiewe ding vir hom sê, want as hy ‘n fout gemaak dan

kan jy nie ‘n positiewe ding vir hom sê nie.

202. Ek weet nie, dis baie moeilik, want weet jy wat, as jy kyk na gedragsprobleem kind, jy moet hom positief hanteer,
maar hy maak vir jou so kwaad dat jy iets negatiefs doen.  En om dit om te keer na die positiewe kant toe is baie

moeilik.

203. Hoor hier, ek wil nou vir jou ‘n ander vraag vra.  Hierdie ding van detensie en die erger gedragsprobleme, hoe sien
jy dit by, het dit ‘n plek en is daar ‘n toekoms daar.  Ja, jy kan dit so doen.  Jy kan dit dalk doen.

204. Jy kan dit doen.

205. Jy kan nie, jy sien dit is die probleem.  So daar loop jy ‘n baie fyn lyn, tussen negatief en positief.  So as jy vir hom

gesê het, jy’t nou ‘n fout gemaak, jy’t droog gemaak want jy het nie jou huiswerk gedoen, of wat ook al, dan moet
jy vir hom sê, maar nou het jy hierdie kant om dit reg te maak.  Maar dis baie moeilik.

206. Maar dit kan werk hoor, want jy “suspend” hulle van die klas af.

207. Okay en hoe werk dit?

208. Party dae dan werk dit, ander dae dan

209. Party werk, party werk nie.

210. Want jy mag nie skors nie.

211. Weet jy ek dink as ons sielkundiges op ‘n konsultasie basis dit doen.
212. As ek praat oor my eie opleiding, definitief nie, maar selfs as ‘n mens kyk na onderwysers wat nou meer onlangs

opgelei is, kan ek nie regtig sien aan die manier hoe hulle die kinders hanteer nie.  Ek dink hulle maak maar

meestal ook gebruik van die skree-metode en van die sê-jou-sleg-metode en ek sien dit is nog in die alternatiewe
manier om dit te hanteer.  Jy’t gevra van die leerders, ek dink wat mens altyd in die leerders agterkom, is dat hulle

minder rebels is, dis nie die magstryd wat mens daar by die leerders kry nie, jy sê wat jy wil sê en laat hulle die
gevolge ervaar en dit is nie ‘n oor en weer redekaweling oor wie is reg en wie is verkeerd en hy wil homself
verdedig, jy verdedig jou en op ou end dan lei dit na niks nie.  En ek dink ook dit hou verband met woede en

wangedrag.  Die woede wat dalk minder word en hulle wat hulle sal vererg en sulke tipe van dinge, ek dink die
frustrasie aan die leerder se kant is groot, want ek dink alles is meer verstaanbaar vir hulle.

213. Hulle weet wat die gevolge gaan wees en dis asof hulle dit meer aanvaar, want hulle weet die fout kom van hulle
af.

214. Dit het al soveel keer gebeur dat dit wel gewerk het en ek dink hoe meer ‘n mens dit inoefen en bewus word van
wat jy doen hoe beter kan dit raak.  En ek dink dit kan ‘n mens wat tot op hede daarmee besig was kan ‘n mens

sien dit is nie vir die onderwysers lekker nie dis is nie vir die leerders lekker nie so waarom nie iets nuuts maar
probeer nie.

215. Ek dink dit gaan dalk langer vat, ek dink miskien sit hierdie kind met ‘n vraagteken oor wat gaan nou aan en dat hy
dit eers gaan toets waarskynlik en wat dalk ook kan gebeur is dat hy dalk veiliger voel met die vorige manier van
hantering en dat hy dalk soort van weer die ou manier wil hê en gaan kyk of hy dit nie weer kan terugkry nie, so
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216.  miskien gaan hy harder probeer om die ou reaksie te kry, maar ek dink as hy sien dat hy nie daarin slaag nie dan

op die einde van die dag glo ek behoort ‘n mens dit dan met daai leerders ook te kan maak, maar ek dink dit gaan
baie volharding en deursettingsvermoë vat en ek dink ons sal ook moet kyk na alternatiewe maniere, want ek dink

dat wat dalk in een stadium werk, werk nie noodwendig op ‘n ander stadium nie en

217. En dat dit nie ‘n onregverdige sisteem is wat hulle voel hulle kan veg nie.  Ja, dan dink ek ook die groepsdruk wat
van die groep af kom, aangesien dit in die klas amper meer positief maak, maak dat daai verwagting op die
leerders geplaas word, dat hulle van mekaar verwag om daarvolgens op te tree en ek dink hulle wat dit nie doen

nie gaan soort van deur die groep aangespreek word.  So dit is ook nog ‘n aspek wat navore gekom het. Ek dink
ook daar’s ‘n mate van groter waaghouding wat dalk by die kinders kan kom, in die sin van maak nie saak wat jy,

of hoe hulle voel nie, jy gaan hulle nie uitkryt daaroor nie.

218. En ek wil net vra, terwyl ons nou oor beheer praat.  ‘n Kind wat in so onder streng beheer is, ek wonder wat die
reaksie op of watse emosies op daai beheer is en of dit vir hom gaan oor werklik interne goedkeuring of is dit net

vrees.  Ja, ek dink my persepsie wat ek het is dat dit baie met vrees te doen het.  Want ek moet dit en dit doen
want anders gaan hulle met my raas.  Nie omdat ek wil nie.  So ek dink ja ‘n mens wil dit tog hê dat dit van binne
die kind self moet kom en ‘n mens wil eintlik hê ‘n kind moet gelukkig en ontspanne in die klas wees, nie bang dat

ek dalk die verkeerde ding sal doen nie maar dat hy mag verkeerd doen en daaruit mag leer en sal leer en dat dit
nie die einde van die wêreld sal wees nie.

219. Ja, ek stem heeltemal saam, want ek bedoel as ‘n mens kyk na skree, dit is amper asof ‘n mens elke minuut moet

harder skree, die kinders raak so gewoond daaraan, hulle gee net nie om nie en hulle raas net harder om hulleself
te laat hoorbaar maak.

220. Ja, en ek dink hulle is meer gelukkig in die klas situasie.

221. Maar dit is nie ‘n vriendelike beheer nie dit is meer ‘n afgedwingde tipe van kontrole as wat dit ‘n vrywillige
interaksie is.

222. Mens voel amper meer soos ‘n militaris as soos ‘n onderwyser en ek dink dit dra by tot die onderwyser se
algemene gevoel van om gelukkig te wees en om te voel dat dit waarvoor ek opgelei is en nie hierdie ander nie
wat naderhand alles begin oorheers nie.

223. “Okay” ek dink ek moet met jou laaste vraag dink ek eerste begin en ek dink ‘n mens kan ‘n sisteem verander, ek
dink ons is baie vasgevang in ‘n sisteem waarin jy self grootgeword het en waar jy nie ander alternatiewe ook

ondersoek nie en mens dink daar’s maar net een manier om dinge te doen en omdat ‘n mens nie weet hoe om dit
anderste te doen nie, maar ek dink tog daar is baie positiewe uitvloeisels uit hierdie manier van hanteer, maar ek

224.  dink ook ‘n mens moet oor en oor bewus wees van wat jy besig is om te doen en wat jy verkeerd doen, want dis

die maklikste manier om na die bekende terug te val.  Maar ek dink tog vir enige onderwyser net die feit dat ‘n
mens dalk minder hoef te praat en minder hoef te skree en ‘n ding nie oor en oor hoef te sê nie, ek dink dit help

klaar baie, ek dink ook dit maak dat ‘n mens soort van meer energie dan het om te kan gebruik op ‘n positiewe
manier en ons voel nie so gedreineer nie en ek dink dit hou ook nogal verband met meer beroepsbevrediging,
want ek voel ‘n onderwyser is nie daar om heeltyd net te baklei nie en opdragte te gee en kinders te dissiplineer en

op foute te wys nie.

225. Sê gou vir my, terwyl jy nou oor aggressie praat, ek dink nou aan iets anders.  Dink jy as jy in die klas aggressief,
‘n aggressiewe houding het, gaan jou klas vir jou daai aggressie teruggee. Definitief, dis verseker

226. As ek moet vraestelle merk, dan sal ek vir hulle video’s uitneem en hulle moet dit, maar ek kontroleer dan waarna
hulle kyk, ek kontroleer die inhoud, waar as hulle na TV programme kyk, kan ek nie die inhou kontroleer nie.  So
ek verkies dan dat hulle ‘n video kyk wat ek dan nou uitgeneem het.

227. As hulle hom om die hoek sien kom, dan gaan sit hulle vinnig op hulle plekke.

228. Dan sê hulle “hier kom meneer”.

229. Dit gaan nie dadelik vrugte afwerp nie.  En weet jy al begin mens dan met ‘n paar onderwysers.  Kyk jy gaan die
kry wat skop teen die sisteem, wat ek hou nou al 30 jaar so skool hou en ek vloek die kind of ek sê vir hom jou
brein sal teen die muur vassit of ek hoop jy kry maagpyn, daai tipe van ding, maar stadig maar seker sal dit werk.

230. Dit is definitief wat gebeur, ek kry eintlik vir meneer baie jammer want sy hande is ook afgekap, hy moet maar ook
sukkel. Op hierdie stadium is hy die een wat die kinders moet dreig.
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231. Dit kom van die huis af, ons sal ook werksessies met die ouers moet hê, jy sien dis ‘n hele ding, die skolewet sê

dit, wat reg is.  Ek was in tyd in die skool toe slae daar was en ek het liewerste my werk gedoen as wat ek ‘n hou
op my hand gekry het.

232. Ek dink as mens so ‘n program instel, met die vorige vergadering wat hier op ‘n stadium was, is daar iemand

gewees wat so iets by Allenglen Hoërskool, hulle het daar ‘n program ingebring.  Sy werk met die
gedragsprobleme, en sy sê dit het baie lank gevat voordat dit begin vrugte afwerp het, maar hulle is op ‘n stadium

in die skool waar dit werk, maar hulle het hande gevat en sy’s ‘n buite persoon, sy’s die ma van ‘n kind in die
skool, sy vra geen konsultasiefooie nie, sy doen dit as haar gemeenskapsprojek.  Sy’s ‘n terapeut, so sy doen dit
as haar projek en sy sê dit het vreeslik lank gevat, sy moes ook maar navorsing doen om die program te

implementeer, maar dit werk.

233. Ek dink dis sy grootte.

234. Ek dink van die goed doen ‘n mens onbewustelik of het dit nog altyd gedoen, maar ek het gesien by die kinders
wat byvoorbeeld baie skaam is, dit vat ‘n lang tyd voor jy dit reg doen, dit is ‘n proses van vertroue en as hulle nou

sien jy’s nou regtig ernstig met dit wat jy doen, so jy moet aanhou en aanhou en probeer. En ja, partykeer is dit vir
my baie moeilik om dan ‘n kind wat jy dan nog nooit ‘n gedragsprobleem mee het nie, het dan ‘n gedragsprobleem.
Ken nie hulle werk nie en so aan.

235. Ek dink dis noodsaaklik, ek dink as mens begin empatie met die kinders hê, party van hulle kom uit sulke haglike
omstandighede, en nou help ons hulle nog verder in ‘n diep sloot in, ek sê nie wees so empaties tot hulle jou insluk
nie, want ons kinders ken nie van grense nie so jy moet vir hulle grense stel.

236. Ek hou nie van lyfstraf nie en vandat ek begin skoolhou het, was daar ook lyfstraf en in die skole waar ek
skoolgehou het, het hulle dit toegepas net in die hoof se kantoor, dit was die skool se beleid gewees, geen
onderwyser mag aan ‘n kind slaan nie, veral nie in woede of frustrasie of wat die storie was nie, dit moes uit die

hoof se kantoor gebeur, hy was eintlik die enigste ou wat dit kon toepas.  En ja, die dissipline was baie goed
gewees, maar ons het ook maar kinders gekry veral hier in die lente, ek weet nie hoekom moes dit altyd in die

lente gebeur het nie, dat seuns mekaar so bydam.  Maar ek dink ons was nie so blootgestel aan, op daardie tyd
toe televisie net begin het nie, ek dink die media het ‘n groot invloed.  As jy kyk na die videospeletjies, as jy kyk die
CD speletjies, die “playstation” speletjies, dis alles geweld, so dit is vir hulle normaal.  As ek kyk na my eie kinders

as hulle nou “Dragonball Zee” gekyk het, dis vir my ‘n verskriklike program op TV, ek hou nie daarvan nie en dan
as hulle dit klaar gekyk het dan modeleer hulle hierdie speletjies en sien jy die bewegings wat hulle dan nou doen.

So dit het definitief ‘n invloed en hulle dink dit is hoe dit is.  Tensy jy vir hulle gaan sê maar dit werk nie eintlik so
nie en dit word nie gedoen nie.  Die televisie by die huis word ‘n elektroniese “babysitter”, solank jy my net nie pla

237.  nie.  Ek is self skuldig.

238. Elke een het dalk konkrete bewyse daarvoor maar ek dink tog jy’s mos die produk van jou omstandighede so daar
is dit ‘n ander ding, wat jy doen en wat gaan van hierdie kind word, wat gaan van hom word, waar gaan hy van hier

af?

239. En ek dink ook hulle leer daai interaksiepatrone aan sodat mens nou hierdie interaksiepatrone probeer stop, dan
leer hulle daai raas en skree en dit is hoe dit in die samelewing gaan, raas en skree.

240. En toe is ons almal die hele dag.  En toe het ek begrip vir hom, wat vir my sê, maar nou’s my hele dag bederf,

maar ek moet hom straf, ek moet hom straf op ‘n manier, dit oor sy optrede.  Hy moet verantwoordelikheid neem
vir sy optrede.

241. Ja, ek sien dit met my eie kinders ook, ek bepaal die stemming in my huis

242. En as ek die dag ongelukkig is oor iets en ek is gespanne en ek is half geïrriteerd, ek sal nou nie sê aggressief nie,
want dis nie in my geaardheid om aggressief te wees nie en goed om te gooi nie en daai tipe van ding nie, dan’s

my kinders ook so.  So ek dink jy bepaal die stemming ook in jou klas en hulle voel dit aan, dis ‘n onbewustelike
ding wat op ‘n sielkundige vlak plaasvind.

243. Ja, jy sien dis ‘n heeltemal ‘n ander benadering, dan is almal onderwysers wat deur ‘n dreigende houding in te

neem of te sê ek klap jou brein teen die muur was of daai tipe van goed.
244. Jy weet, ek dink dis belangrik om soos jy wil die kind vorm sodat hy aan kan pas in die lewe daar buite.
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245. Maar kyk net wat het gister met ons personeel gebeur.  Die oggend is daar op ‘n meer aggressiewe manier met

julle gepraat.

246. My broer se kind is in daai skool en hy praat met lof van die skool, waar ek dink ‘n paar jaar gelede was daar maar
ook dwelms en allerhande goed in die skool.

247. Nee dit is verseker so, so jy het ‘n kultuur dan daarvan.  Iemand sê vir my gisteraand sy hou by Princess Primary

skool, nou sy’t van ‘n privaatskool afgegaan na ‘n departementele skool.  Sy sê dit was ‘n skok vir haar sisteem,
want sy sê 90 van die kinders is swart wat uit swak omstandighede kom, hulle word mishandel by die huise, dit is

ouers wat die kinders slaan en met geweld gesag afdwing op die kinders, maar terselfdertyd leer die kinders wat is
hulle regte by die skool.  Jy raak nie aan my nie, ek kan vir jou sê net wat ek wil, jy het geen voet om op te staan
nie.  So sy sê vir my sy wil loop daarso, want dit is vir haar onuithoudbaar, dit is vir haar onaanvaarbaar, die hoof

se hande is afgekap, hulle kan niks doen nie, elke dag dan kom die kinders dronk skool toe en dis ‘n laerskool.  En
daar word aan hulle niks gedoen nie, want die departementele reël sê, jy moet die kinders rehabiliteer, hoe

rehabiliteer jy hulle?

248. Party kinders is meer sensitief as ander, ander het dik velle hulle sal liewerste die pakslae vat en dan sal hulle
maar nog steeds nie die werk doen nie.  So jy moet ander maniere kry om met hulle te werk.

249. So, dit werk, maar dis ‘n ander manier, maar ek dink daardeur breek jy die kind se muur af.

250. Soos ek sê dis nie elke dag nie.

251. Vandat ek begin skool hou het is dit ‘n ding, want dit is iets wat ek as ‘n kind in ‘n klas, ek dink dit was so in

standerd 1 of 2, wat ‘n onderwyser ‘n persoonlike opmerking gemaak het en dit het in my kop bly vassteek, my
hele lewe.

252. Weet mens praat met ander as jy vergaderings het, jy praat met ander mense.  Iemand sê vir my hulle was die
vakansie by ‘n uitkomsgebasseerde kursus gewees en dit is iemand wat op die Oosrand skoolhou en jy weet

mens praat maar oor kinders en so aan.  Toe sê hy die persoon het vir hom gesê dat die fasiliteerder het vir hulle
gesê, maar julle moet nou maar jou tafel met lemmetjiesdraad afkamp laat die kinders nie naby aan jou kan kom

nie.  Toe dog ek sjoe, lemmetjiesdraad so bedreig voel die onderwyser deur die gedrag van die kinders.

253. Dan gee ek dit vir huiswerk.  Ek weet nie, die graad 7’s is erg en ek meen en hulle is groot in die twintig in die
klasse.  So ek weet nie.

254. Dat hy weet wat word van hom verwag.

255. Dis moeilik, maar  ek meen dis deel van jou opset by ‘n skool, moenie dit doen nie maar dit. Dit is baie moeilik.

Dis half asof jy nog steeds wil rigting gee, maar jy’t altyd die negatief by, dit is moeilik.

256. Dit kan werk.
257. En is daar genoeg struktuur in die hele situasie of sou jy nog meer wou gehad het.

258. Ek dink daar kan nog meer struktuur wees

259. Ek dink partymaal, party nie en party hoor dit maar dit sink ook nie in nie.

260. Ek pas van dit toe, ek dink dit werk.  Dit gaan ook nie altyd werk op dieselfde kind op dieselfde tyd of wat ookal

nie, jy moet maar die situasie lees en dit maar dophou en kyk.

261. Ek sê toe vir hom, maar dit is nie snaaks nie, dit is moord.  Nee, maar hy lag nou vir ‘n heeltemal ‘n ander ding hy
dink glad nie aan die, dis waar wat jy sê, ek sê vir hom maar dis moord, dis ernstig en die ou is los.

262. Ek weet nie, dit is teenstrydig met wat party mense sê, jy moet nie altyd op kompetisie fokus nie.
263. Veral nie met ons kinders nie, maar dit werk vir my.

264. Ja dit is waar die probleem lê, want daar’s altyd hierdie muur tussen, en partykeer laat nie die kind nie toe dat jy dit

moet afbreek nie.

265. Ja, dit kan werk, as ons miskien ‘n soort van riglyn kry dat ons almal uit een mond uit praat, kan dit werk.  Maar
wat vir die een nou miskien van waarde is, is nie altyd vir my van waarde nie, ek het iets anderste by respek, dit
kan dalk net help dat ‘n mens daai hele eerste dag net dit doen.

266. Ja, want ek dink hierdie kinders weet presies wat van hulle verwag word.

267. Nee glad nie.  Weet jy as hulle moet skriftelik doen, hulle sal die hele dag sit en praat en teen die einde van die
periode is driekwart van hulle wat dit nie kan hanteer nie, nie klaar.  Die wat nou vinnig kan werk en nog gesels,
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268.  hulle is nou klaar.  Jy het altyd hierdie klomp wat nou nie klaargekry het nie.

269. Jy moet partykeer agter die ding ook kom, dit vat tyd om dit gewoond te raak, maar ek dink tog dis is ‘n bietjie ons

struktuur.

270. Weet jy, ek dink tog daar is onderwysers wat moeite doen, ek dink tog so, met ‘n kind of met kinders, dit hang ook
seker af hoe julle twee “click.”  Ek dink jy gaan beter voorkom met ‘n kind wat jy goed mee oor die wegkom.  Jy

gaan naderhand sien as hulle nie lekker voel nie of jy gaan weet hoekom doen hy dit, hoekom doen hy dat.

271. Van die goed kan werk maar met ons kinders sal alles nie werk nie

272. Daai sal goed wees vir hoofstroom

273. Maar hier is te veel kinders wat nie leergestrem is nie en eerder in SPO hoort wat dan soveel probleme gee.

274. Van dit kan werk 7A1 en 7 E1 behoort te werk hulle is rustiger so dit kan werk

275. 7A1 kan werk maar nie die ander nie hulle is ‘n spul “clowns”.

276. Dit werk tot op ‘n punt maar soms misbruik die kinders dit.

277. Dit het gewerk – baie kinders het baie moeite gedoen.

278. Die kaartstelsel is baie oulik dit kan werk.

279. Aan Jo Reynecke (skuilnaam) is daar geen salf aan te smeer maar met die groot meerderheid kan dit werk.

TABEL 3: VOLGEHOUE OPLEIDING

1.   Ek dink ook ‘n mens moet bietjie van ‘n “op touch” kursus, as ek dit so kan noem, weer hê, want party van die goed
het die eerste slag nie in my ingegaan nie, omdat ek nie ontvanklik genoeg daarvoor was nie.

2. Ek dink dis ‘n gewoonte wat baie lank gaan vat om te verander, maar ek dink ‘n ou moet dit inoefen

3. Ek dink dit is, want kyk ons kan nie aangaan soos wat ons aangegaan het nie.

4. Jy weet en as sy nie wil loop nie, dan moet ek, dit voel vir my ek moet ‘n boodskap uitstuur, want daar gaan ‘n

toenemende probleem kom en wat ek persoonlik self dink is dat ‘n mens baie, dat onderwysers deesdae bo en
behalwe sulke verrykingskursusse soos wat jy nou aangebied het, want dis hoe ek dit ervaar.  Bo en behalwe dit,

dat daar gemotiveer moet word, baie gemotiveer moet word en dat sulke sessies miskien vir onderwysers moet
beskikbaar wees, dat ‘n mens net ‘n bietjie kan lig, dit wat alles, net weer ‘n bietjie raad kry en net weer ‘n bietjie
moed kry.

5. Om hierdie goed toe te pas dink ek vat verskriklik baie oefening.

6. So ons het net so ‘n bietjie nodig om elke kort-kort verfris te word en opgevars te word oor al die idees, want jy
was in ‘n sekere, ek dink ons was in ‘n sekere “frame of mind”, as ek dit so kan noem, en dat jy ontvanklik was vir

sekere van die goed en nie verander en die goed waarvoor jy nie ontvanklik was nie, is natuurlik ‘n verloor,
behalwe as jy nou weer alles oplees en so.

7. Dit gaan nie iets nuuts wees nie.  Maar nog steeds is dit ‘n proses maar dis nie ‘n oornag ding wat kan werk nie.

8. Jy sal maar net elke dag moet iets leer.

9. Ek dink dit gaan moeiliker wees om aan te leer

10. Ek moet myself baie dae vat en ek moet mooi dink.

11. Ja, maar dit vat ook lank, dis hoekom ek vir jou sê dis iets wat jy maar moet in oefen.

12. En respek en verantwoordelikheid, dink jy jy dit kan dit aanspreek?

13. Ja, as ‘n mens dit nog beter inoefen.  Ek het mos gesê ek gaan met my graad 10 onderwysers op ‘n Woensdag,
elke Woensdag hierdie dialoog eintlik ‘n bietjie, maar die afgelope twee Woensdae het ons so baie gevalle gehad
wat ons deur, daar was nie rêrig tyd daarvoor nie, maar dit voel tog vir my mens kan net 3 minute oefen.  Jy maak

‘n “scene” en dan oefen jy dit ‘n bietjie.

14. Ja, ons kort oefening.

15. Nee, ek dink nie dit gaan iets toevaligs wees nie dis iets wat mens moet leer.  Ek moet daai goed van jou, letterlik
vat en nou nog ‘n situasie soek en dan nou weer soos ek hierdie ene ingeoefen het moet ek nou weer daai ene

oefen.  As hy opkom dan moet ek hom nou in oefen.
16. Dan is daar baie tegnieke wat ‘n mens kan inoefen en ek is seker daar gaan baie bygelas word en dit kan

gevarieer word maar ek dink solank ‘n mens die kind as persoon erken en sy eie menswaardigheid erken en
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17.  respek het vir hom sowel as sy emosies maar om te probeer om sy gedrag te rig, dkan mens daaraan werk.  Ek is

seker daarvan

18. Maar ek dink ‘n mens moet net aanhou, op ‘n manier sal daar wel positiewe invloede deurskemer.

19. So jy sê ‘n mens die maar vat en daarmee werk en inskerp en daar mag dalk iets gebeur.

20. Maar ons moet bemagtig word, die onderwyser moet bemagtig word, want ons is moedeloos oor die dissipline
probleem.

21. Dit gaan stadig, maar soos ek sê, ek dink ons moet opskerp dat ons sessies hê.

22. Ek dink dis vreeslik belangrik dat ‘n mens die heeltyd opskerpsessies moet hê, jy weet mens nie dit hê en dan raak
dit verlore half langs die pad nie, mens moet die heeltyd opgeskerp word daarmee, dit moet later tweede natuur
word.  Ek praat ook met die ander meisietjies hier, hulle sê vir my hulle is so ongeduldig met die kinders en die

kinders irriteer hulle vreeslik, toe sê ek vir hulle, hulle moenie so ongeduldig wees met die kinders wees nie,
eendag as hulle hulle eie kinders het dan sal hulle die Here dank dat hulle normale kinders het, want die kinders

kan nie help dat hulle so is nie.

23. So ek dink ek weet nie hoe mens dit sal aanspreek of hoe mens sal reageer hierop nie, al kom ‘n mens net een
pouse eenkeer ‘n week bymekaar.  Ek probeer,  dink dit help ‘n mens, maar dit is vir my skokkend om te sien dat
baie mense nie belangstel nie.

TABEL 4: ONAANGENAME ERVARINGS

1. Dis vir my ook moeilik as ek, almal het nou genoeg tyd gehad om voor te berei en almal sê vir my hulle is nou
gereed, maar hier luister ek nou die twee se dialoog, want ek wil net twee in ‘n groep hê, dat elkeen kans kry om
Afrikaans te praat, dan kan ek hulle nie hoor nie, want die res van die klas maak net so lawaai.

2. Dit vat ongelooflik lank, want ek het hulle ‘n radiostorie laat doen en nou is ek besig met dialoë en ek meen ons

trek in die derde week van die skool, en dit moes in een dag geoefen gewees het en die volgende aangebied
gewees het, hulle het ‘n week en ‘n half gevat aan die radio praatjie.

3. Ek dink nie hierdie kinders het heeltemal ‘n begrip van tyd nie, ek weet nie of dit noodwendig alle kinders is nie,

maar hier is dit vir my ‘n probleem dat die kinders nie spoed het nie en dan help dit nie ek sê vir hulle eerste
periode berei julle voor, tweede periode doen ek die werk nie.

4. Ek sal vir jou sê, omdat ek aan die begin van die jaar hier begin het, was die kinders nou tot so ‘n mate nog al die

pad en ek dink nie al die klasse is al klaar nie, so vir my was dit nag.  En ek het eenkeer in’n personeelvergadering
gesê, dit voel of die hammer my gekletter het en ek voel regtig so, want ek voordat ek enige iets kan toepas of

beheer kan hê, lui die klok en dan is die volgende groep alweer op my en dan vat ek dieselfde tipe “hammering”
wat ek gehad het en voor ek iets kan toepas is die periode verby en storm hulle uit die klas uit en die volgende

5.  groep is op my.

6. En dan die ander ding wat ek ook mee sukkel op hierdie stadium is kinders wat ‘n mens so tussentyd in die rede
val, dat hulle nie kan wag dat jy net ‘n sin klaarmaak of net ‘n begrip verduidelik nie, dan val hulle in.

7. En dan moet ek ook vir jou sê, ek het ‘n geweldige uitval met Susan (skuilnaam) gehad

8. En dit was as gevolg van my uitval wat Susan (skuilnaam) in die kantoor sit en nou sit ek in ‘n situasie waar dit vir
my voel ek moet maar nou, want sy’t gister net dood eenvoudig opgedaag in die klas.  Niks gesê nie, sy’t net daar

gesit, nie om verskoning gevra nie, nie geniks, so ek weet nie hoe om dit te hanteer nie.  Ek het nou maar die
volstruis tegniek gevolg, ek dink hierdie situasie nodig om geïgnoreer te word, dis nie reg nie.

9. Jy sien ek moet dit doen, ek gaan maar weer terug ek sal maar altyd soos die gek maar teruggaan, want dit voel
vir my asof die kind ...., as die kind daai begrip nie het nie, dan kan ek nie verder bou nie.

10. Kyk ek dink, “all in all wil” ek vir jou sê dis moeilik om hier skool te hou, ek dink onderwys is besig om sy tol te eis,

dit raak al hoe moeiliker.  Ek het nie geweet wat om te doen toe Susan (skuilnaam) vir my gesê het: “ek sal nie”
toe besluit ek as jy nie sal nie dan sal ek maar en toe stap ek uit die klas uit.  Wat ek weet ek nie mag doen nie,

maar ek kon nie net haar houding kontroleer nie en kon nie net maak asof daar niks gebeur het nie.
11. Kyk ek sukkel byvoorbeeld nou met Gert (skuilnaam), hy het hierdie hele jaar nie eens vorentoe gesit en kyk nie.

Van tyd tot tyd het hy nou vorentoe gekyk en van tyd tot tyd was daar groot ontploffings en so aan, hy’s moeilik.

Toe was hy nogal bietjie beter vir ‘n tyd lank en dan het hy begin ek moet vir hom ekstra klas gee.  Ek gee nou op
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12.  ‘n Donderdag vir hom ekstra klasse na skool, maar dit stuit my teen die bors, want hierdie is alles goeters wat ek

in die klas gedoen het, as hy net in die eerste instansie geluister het, maar hy gaan nie vorder nie as ek nie vir
hom nie die klas gee nie.

13. n Ander ding wat ek mee sukkel is hierdie eerste en tweede poging wat die departement van ‘n mens verwag,

want in plaas daarvan dat hulle drie dae spandeer, spandeer hulle twee weke aan die eerste opdrag.  Nou kan dit
wees dat my voorbereiding nie reg is nie, dat ek liewer vir hulle die woordeskat moet gee en vir hulle sê die keuse
van onderwerpe net ‘n bietjie nouer maak en vir hulle woordeskat gee en vir hulle sê, werk hiermee.  Ek weet nie.

14. ‘n Mens kry die gevoel dat dit wat in die klas gebeur het, sê maar Posvlak 1 onderwysers – nie almal nie –maar dis
nie hulle probleem nie.  Dit is die graadhoof se probleem of die sielkundige se probleem.  Is dit hoe jy voel?

15. Dis hoe ek voel ja.  Ek het nog nooit nodig gehad om ‘n kind regtig na iemand toe te stuur nie.  Daar is min wat  ek
dit doen. So as almal byvoorbeeld nie iemand gehad het nie dan het hulle baie beter daardie probleem gehanteer

het.  Maar nou is daar iemand kom ons gebruik hom.

16. Die dissipline.  En die kinders se hele houding of benadering ten opsigte van leer.

17. Dit voel vir my hulle dink die lewe skuld hulle iets, maar jy kry natuurlik jou ander wat, die pragtige kinders, maar
ek dink hierdie kinders is baie beïnvloedbaar, dat as jy een ou kry wat die dag moeilik in die klas is dan is almal

half moeilik.  Ek weet nie hoekom nie, dit werk maar net so hulle steek mekaar aan.

18. Ek kyk vandag het ek ‘n ‘n klas gehad toe praat ons ‘n bietjie oor menseregte en die oomblik toe ek sê ‘n mens het
‘n basiese reg op opvoeding, onderrig, toe het hulle hierdie negatiewe houding van ja maar ons kan standerd 7,

graad 9 en wat help dit in elkgeval jy bly tot in graad 12, want jy kry nie werk nie want alles gaan vir die
regstellende aksie en hoe meer ek probeer positief daaroor wees, en sê ja maar dis nie altyd so nie en elkgeval as
jy graad 12 het en in graad 9 hoe meer het hulle geglo nie dit werk nie meer so nie en toe sê ek nou okay, dan het

‘n mens reg op mediese sorg en dan het jy ‘n reg op godsdiens.  Toe is hulle onmiddellik, het hulle toe nou lus vir
die ding van Satanisme, maar weet jy kinders hou hulle ook net partykeer negatief.

19. En wat was vir jou die groot skok, wat was die grootste

20. Miskien moet ek vir jou sê hier is dit party dae chaos, ek het nie by ander, in al die ander jare wat ek skoolgehou

het ooit dissipline probleme gehad nie, maar ek het ook nie van hierdie ongestruktureerde situasies gehou nie,
maar hier het ek baie dae wat dit vir my voel ek het vandag niks gedoen nie ek het net probeer om hierdie kinders
tot bedaring te hou.

21. So dit was vir my ‘n skok, ek sê dit was ‘n kultuurskok gewees, ek dink ek het vir die eerste kwartaal net-net
oorleef.

22. Soos vandag se ding wat hulle aëobiese oefeninge moes doen, ek hou nie van sulke klasse nie, dit is vir my

ongeorganiseerd en ongestruktureerd en almal praat gelyk, ek hou nie daarvan nie.

23. Dis hoekom ek so sleg voel dat ek so baie in die hoof se kantoor was oor dissipline, want dit was nog nooit ‘n
“ssue” by my nie, ek het nooit probleme gehad nie.

24. Die bindingsproses is vir my baie anders.

25. Dis nou aggressief.

26. Dis nou juis waar daai Fanie (skuilnaam) moet wees.  Hulle is vreeslik geselserig, jy weet die Engelse kinders is

anders as die Afrikaanse kinders.  Jy moet hulle maar net die hele tyd besig hou en vyf keer sê watter bladsy en
tien keer sê: “please take a pencil in your hand” of so iets.  Dat jy hulle die hele tyd almal aan die gang kry, dit is

baie uitputtend.

27. Ek weet nie en soos ek sê aan die begin van die jaar dan sê ek vir die kinders, vat jou handboek en skryf my
telefoonnommer in, as jy vashaak bel my.  Ek het nie die vrymoedigheid om dit vir hierdie kinders te gee nie.

28. Ja, dis of hulle nie met ‘n ou wil “bond” nie, dan sal ek nou byvoorbeeld sê, ag my seun moet nou nie so en so

maak nie, dan sê hy, ek het net een ma, jy weet dan neem hulle dit heeltemal verkeerd op.

29. Ja, jy staan partykeer alleen.  Dis vir my so ‘n bietjie sleg, die kinders hoor nie.

30. Waar ek dit nou nie so bedoel het nie, so hulle is regtig bietjie anderste as die kinders.

31. Ek kan sê ag man “just shut up” en sit en ek wil dit doen want dit werk in elk geval vir hom.  Party van hulle is
besig om hulle regte uit te buit maar hulle verstaan nie dat die verantwoordelikheid op hulle berus nie.

32. Hulle maak die dier in jou wakker, verstaan?  Dan sê ek ook van die graad neges dis lelik.  Dis 3 of 4 in een klas.
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33.   Die ander klas is eintlik baie meer piekfyn nie so erg nie.

34. Jy kan net nie meer fokus nie!  Ek dink regtig vir jou as mens kap dit.

35. Omdat dit een of twee klasse is waarmee jy sukkel.

36. Dit is moeilik, en die ander ding wat ons hier het, as jou klasse groot is, elke kind soek individuele aandag.  Dit is ‘n
nagmerrie, ek sit met 25 graad 11’s.  Nou moet ek elkeen van hulle help en hy raak kwaad.

37. En ek dink die interaksie daar self is baie moeilik dat die onderwyser wat dit doen voel al klaar so negatief as hy
daar is.

38. Ja, ek dink enige onderwyser wat ‘n Vrydagmiddag tot sy eie beskikking het gaan nogal negatief voel as hy daar
moet gaan sit en detensie hou en as ‘n mens in ag neem dat dit die kinders wat gewoonlik die sondebokke is, so
dit is nie jou gemiddelde groep wat alles het nie, dit is hierdie gekonsentreerde moeilike groepie, en ek dink enige

onderwyser sal aan die einde van die week nie lus wees om detensie toesig te hou nie.  So ek dink ja, definitief
hulle gaan met ‘n negatiewe gesindheid daarin en ek is seker daarvan dit word op die ou end verkeerd hanteer,

wat ook negatief voel, so daar’s meer negatief as enigsins positief, die tyd daaraan verbonde.  En selfs ek dink die
ouers, want vir hulle is dit ook weer, hulle vervoer planne word ontwrig en hulle moet dan die skool akkommodeer,
so ek dink dit is een negatiewe ding op ‘n ander een en waarskynlik praat hulle negatief dan van die skool en

projekteer hulle negatiwiteit weer op die leerder, so ek weet nie, ek sien dit nie as ‘n oplossing nie.

39. Dan sê hulle: “nee o jissie” dit maak hulle klaar, hulle is uitgetap in die middag.  Ek praat as onderwyseres en as ‘n
ma, so ek het begrip vir hierdie kinders, miskien maak dit ‘n verskil.

40. Ek dink dis nou miskien wat hy nou ervaar met wat die Ritalin doen, maar “okay” vir die res van die tyd het ek nie

met hom ‘n probleem gehad nie, maar hy’s ten minste ‘n ordentlike kind.  Maar al die kinders, ek weet nie ek dink
hulle agtergrond het ook iets daarmee te doen.  ‘n Kind soos Anton (skuilnaam) is “uncontrollable” ek het eintlik nie
raad met die kind nie ek wens ek weet wat om te doen, ek gaan roep maar altyd vir Daan (skuilnaam)en dan vat

hy die kind en dan gee hy hom nou maar sy pilletjie, so of hy dan nou sy pilletjie nie gedrink het nie, maar ek het
by daardie vergadering gesê ons is besig om ‘n groep kriminele groot te maak en ek sien dit uit daai groep.

41. Ek voel ons het ‘n plek nodig, waar ‘n mens binne kan deel en ek dink kommunikasie gaan verlore omdat dit nie

gedeel is nie.
42. Graad 10 is vir my ‘n moeilike groep, die Engelse kinders, hulle is vir my baie onbeskof.  So as ek ‘n manier kan

vind om dit aan te spreek.

43. Maar ek dink regtig mens moet, weet jy ek voel ons as die hoërskool het nie ‘n plek waar ons met mekaar kan

praat en aflaai nie, jy weet.
44. Nou Swanepoel is veronderstel om op medikasie te wees en sy ma het ‘n lang storie gehad om een of ander rede

hy’s gewoonlik “okay” in die klasse en gister, ek weet nie wat was aan die gang nie en hy’s baie aandagafleibaar

en ek sê vir hom, ek dink jy moet nou maar “act as as if you have taken your Ritalin this morning.”  Toe begin hy
nou sy hele toneeltjie daar uitvoer, maar dit het gewerk.  En hy gaan toe en hy sê “okay”, vat sy penneblikkie en sit

daar neer so stadig en haal sy pen stadig uit.

45. Die graad 9’s is ook so, die kinders is erg deesdae en almal gee die skuld vir OBE, waar hulle die hele tyd in die
laerskool in groepietjies mag sit en gesels.  Ek meen graad 7’s is net so erg inteendeel dalk nog erger.

46. Dis al Engelse klas wat ek kry.  En dan kyk ek na die naweek ek moet Maandag die toekennings skryf van die top
10, want hulle einstes is top 10 kinders.  So ek weet nie of die fout by my lê nie, ek probeer baie hard met hulle, ek

probeer regtig verstaan, dis nie dat ek probeer om hier te wees en hulle daar nie, dis ‘n eienaardige situasie, dis
net ‘n mens kan nie altyd in kuns en kultuur nie.  Ek weet glad nie ek wil nie raas en skree nie en tog kom ek goed

met hulle oor die weg dis net ek moet hulle heeltyd besig hou

47. Ek weet nie, ek begin nou ook saamstem daarmee dat dit OBE is wat kinders in groepe laat praat.
48. Op die oomblik bou ons ‘n gesiggie uit papier, hulle moes ‘n ballon bring, nou hulle het dit gebring en toe het party

s’n afgeblaas, ek dink dis omdat ons dit direk gom op dit gesit het.  Nou stel hulle nie belang om nou weer te bring
nie, inteendeel die vorige ballonne het iemand dit vir hulle uit die klas gegee, sy het ‘n hele pak gebring.  Toe het
almal nou ballonne en toe dit nou nie werk nie en toe begin hulle mekaar s’n stukkend maak, nou is daar omtrent

vyf wat nou weer bring watse koppe begin vorm aanneem, die ander stel nie belang nie.  Ek sê elke keer, bring dit
dis nie te laat nie, ja maar hulle gaan dit by die huis doen en dan gebeur niks nie, hulle sit daai hele periode en
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49.  niks doen nie.

50. Weet jy hulle stel glad nie belang nie, jy kan nou maar sulke dingetjies met hulle probeer en dit raak hulle maar net

nie.  Ek het dit nou al probeer jy weet, dan werk dit miskien vir daai periode, die volgende periode stel hulle weer
nie belang nie, hulle wil nie werk nie, ek weet nie wat om met daai klas te doen nie.

TABEL 5: POSITIEWE ERVARINGS

1. Dis baie makliker om nou met hulle te werk, noudat die stoutes uit die klas uit is, hoewel twee mos gister terug

“gesneak” het en vir my laat verstaan het dat hulle net vir ‘n periode uit was en toe die een ou sien in watter rigting
gaan die storie nou en die ander kinders sê: “but mam they should’nt be here” toe kry ek lekker

2. So nou kom ek agter, byvoorbeeld die graad 10’s, hulle is nou rustiger, hulle aanvaar hulle sit nie voor hulle my nie

gegroet het nie en ek sê niks, ek baklei nie, maar ek kry die indruk die kinders is besig om dit te aanvaar.

3. Klas gee is makliker in hierdie skool.  By ‘n hoërskool kry jy daardie 40 in ‘n klas met 20 wat probleme gee.  Hier is
20 probleme en jy weet presies wat gaan aan en jy kan daarmee werk.  Dit is nie dieselfde nie. Dis net dat jy hier

‘n bietjie stadiger werk.

4. Daar’s ‘n massiewe verskil tussen graad 9’s en graad 10’s.  Ek kan hierdie graad 10’s laat werk en hulle is in
elkgeval vir my, ek kan met hulle ‘n grap maak en dit kan geniet word en ons kan aangaan, maar met die graad 9’s
en die graad 7’s en 8’s, die oomblik as jy beheer verloor, dan kan jy nie aangaan nie.

5. Dit kan ek sê jou mos, ingesteldheid.  Party dae is dit makliker as ander dae, party dae is ‘n totale frustrasie.  Ek
moet vir jou sê hierdie drie weke wat die skool aan die gang is, twee en ‘n half weke, was vir my lekker, regtig.  Ek
weet nie hoekom nie, maar ek het nog nie regtig gesukkel nie, jy kry jou enkel kinders in ‘n klas wat jou altyd

frustreer, maar ek ignoreer hulle die meeste van die tyd, maar dit was regtig vir my hierdie twee weke, het vir my
sonder enige krisisse verloop.

6. Ja dit gaan ‘n bietjie makliker met julle as met die kleintjies.

7. Weet jy ek is nie baie lief vir ‘n sisteem of vir ‘n stelsel nie, want dit voel vir my sekere goed verander dag na dag

situasie na situasie, ek is nie ‘n ou wat hou van, as ‘n kind so gemaak het moet ek nou vir hom sê nou’s dit jou
straf, nou’s dit so nie.  Weet jy, en hierdie nuwe blaaie wat die kinders nou so saamdra, dit werk nogal vir my,

maar hoewel partykeer is ‘n klas situasie so dat dit bietjie lawaaierig is, vanweë dit wat jy met die kinders doen.  En
dan is daar party kinders wat vir jou sê, maar hoekom skryf jy nie vandag op hierdie een was “noisy”, maar die
situasie het hom geleen daartoe.  So ek hou nie daarvan dat daar vaste goed is nie, ek hanteer dit maar soos wat

dit kom, elkeen op sy eie manier.
8. Ek dink nie sy, nee hy’s nou baie beter, maar ek dink nog steeds nie sy glo dat hy so opgetree het in die klas nie,

9. Hy is arrogant, weier om sy boeke uit te haal, sê vir my ek’s ‘n ou suur juffrou en so aan.  Toe sê ek vir hom, maar
ek het niks om oor te lag as jy so optree nie, dit maak my ongelukkig as jy so optree, want ek is nie so ‘n tipe
mens, ek meen die kinders van hulle was regtig lief vir my jy weet, die kinders vir wie ek skoolgehou het.

10. Ek het dit met my graad 11-klas ondervind, daai twee seuns wat nie wou gewerk het nie, hulle het almal geïrriteer
later in die klas.  Dan sal hulle ook sommer sê, “please shut up”, dan begin ek nou agterkom, nou raak hierdie

kindertjies geïrriteerd, hulle het net so aangehou en hulle het nooit end gekry nie.  Totdat ek vir die hoof gesê het
ek gaan nie meer skoolhou as hulle in die klas is nie en toe’t Riana (skuilnaam) hulle ouers ingekry en met hulle
gepraat en alles en die ma wil vir my sê maar sy kan nie glo dat haar kind so optree nie.  Ek sê wel mevrou, jy

moet maar my woord daarvoor vat, hy doen dit net.

11. Maar ek ervaar die kinders dat hulle nie hou van nuwe dinge nie en hulle hou ook nie van nuwe onderwysers nie,
want hulle voel hier’s nou alweer ‘n bedreiging, hulle weet nie wat om te verwag van hierdie juffrou nie en ek sien

nou na die ses maande van hierdie jaar en die twee maande van verlede jaar dat hulle begin nou “insettle” by my

12. Maar ek sien byvoorbeeld met Fanie (skuilnaam), weet jy dat daai kind het regtig waar sy hele houding teenoor my
verander.  Hy’s nou regtig ‘n plesier in die klas.

13. Op die oomblik, dit gaan met my beter.  Verlede kwartaal het dit “genuine” met my sleg gegaan.  Ek het net

gedink, sjoe hoekom is ek hier?  Niks werk nie.  Als wat jy probeer werk nie.  Ek het gevoel soos ‘n “lost case”.
Los die onderwys en doen iets anders.
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14. En daarmee sê ek ook nie dat ek altyd vreeslik geraas het nie, jy weet ek is nie so ‘n tipe onderwyser nie, maar

hier by Lantern, dit het my daartoe gedryf, ek het te veel hard gepraat en dit is ook nie goed vir jouself nie, ek wil
nie spanning op myself haal nie.  Ek wil nie skool hou met ‘n knop op my maag nie en vandat ek dit doen is dit la-

di-da.

15. En die goed ruk hande uit, ek is baie geïnteresseerd in hierdie goed en as jy nou vat in die Huisgenoot was daar ‘n
artikel, gister op Sê Wie het hulle almal praat oor die dissipline, dis verseker dit is uiters kontroversieel, maar

niemand kom rêrig met ‘n oplossing nie.

16. Hoe dit vir my maklik maak is as ‘n kind met my net begin ongeskik wil raak dan sê ek vir hom, weet jy wat ek het
nog nooit met jou lelik gepraat ek het nog nooit op jou geskree nie en dit werk elke keer.

17. Vir my is dit lekker, dis eintlik nou dat ek met jou praat dat ek dit rêrig besef, so ek het nie meer daai kol op my
maag nie, want jy gee jou gevoel jy steek nie jou gevoel weg nie, maar jy gee dit op ‘n baie ordentlike manier en

dit maak dit vir jou makliker.

18. Ja, weet jy, ek dink hulle is meer gewillig om hulle samewerking te wil gee, want hulle kry iets daaruit in die verlede
was dit net dat dit afgedwing word dat daar nie vir hulle ook voordeel daaruit is nie, want ek meen selfs die mate

van beheer wat daar dalk is help hulle om tog meer op hulle werk te kan konsentreer.

19. Ek geniet my werk, jy weet dit is dan nie vir my ‘n frustrasie nie, dis ‘n frustrasie as jy die heeltyd probleme het of,
toe ek hier gekom het aan die begin van die jaar dit was baie moeilik, maar ek het dit verwag, want ek was by ‘n

SPO skool voorheen en dit was dieselfde, tot die kinders jou aanvaar het en gesien het maar jy het vertroue in
hulle.
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