
66

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 47 No. 1: Maart 2007

SUMMARY
The mother’s representation of the teacher role in home schooling
Growing interest in home schooling necessitates research to facilitate effective and grounded
practice. Parents choose home schooling for various reasons and these reasons have been found
to influence their choice of instructional approach and methods. Both the home school teacher
and learner are confronted by certain responsibilities and challenges. An evaluation of home
schooling has highlighted various concerns regarding the learners’ performance and
development, especially scholastically and socially. This article reports on the mother’s perception
of her role as a teacher and the form which she gives to this role in the home school situation. The
study looked at the ways in which the mother distinguishes between her roles as a parent and a
teacher, in an effort to understand possible assets and challenges in the home schooling situation.
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A qualitative, multiple case-study design was used within the interpretivist research
paradigm. The participants consisted of a convenience sample of mothers with experience of
home schooling. Data collection consisted of unstructured interviews with the mothers, an analysis
of the learners’ schoolbooks (focusing on the input and feedback of the mother-teachers) and the
researcher’s journaling of her observations and reflections. Data analysis was performed
thematically. The bio-ecological model of Bronfenbrenner, a multi-dimensional model of human
development, ultimately served as the theoretical framework for the interpretation of the findings.

The mothers’ perceptions of their role in home schooling differed greatly and appeared to be
influenced and directed by their own educational experiences and their views on teaching and
learning. The mothers all saw their role primarily as that of a mother, but they thought differently
about their functions in the home school. Mother A saw her function as that of a participant, a
guide at most, Mother B as that of a supervisor but also a helper as needed, and Mother C as that
of a model. Each was found to give form to her role in strong relation to the context of her family.
Mother A performed her role by joining her children in their learning; Mother B by getting the
children – with careful attention to structure and discipline – to learn independently; and
Mother C by informally and creatively playing and interacting with the children. The mothers
did not distinguish between their roles as mothers and teachers, but rather implied a synthesis of
the two roles. Focusing on their task as parents, they regarded the education of their children as
integral to that task. For all of them, education included the total development of their children,
i.e. more than mere knowledge transmission.

The mothers explicitly utilised it as an asset that their children of different ages and grades
learned their siblings’ work and assisted one another. By and large, grade-specific specialisation
was not observed at the foundation phase level, although some delimitation of content did occur.
This finding suggests that the finer points of learning to read and write and mastering number
concept might have been overlooked.

Some measure of structure and expertise, even if imported by means of educational resources,
appears to be crucial for adequate learning to occur in the home school. The results showed
clearly that a totally informal learning environment failed to adequately support the learners’
development. Although the mother’s close involvement with the home school learner has a positive
influence on her child’s development, there are grounds for concern about overly free choices in
matters of curriculum and assessment. Registration for home schooling has now become compulsory
in South Africa, and the National Department of Education requires detailed information about
the education provided as well as each learner’s progress. Maintaining the balance between
freedom and responsibility of choices appears to be a primary challenge facing the home school
educator.

KEY  CONCEPTS: home school; home school X mother’s role; home school X teacher-role; home
school X instruction; home school X learning; bio-ecological approach

TREFWOORDE: tuisskool; tuisskool X rol X moeder; tuisskool X rol X onderwyser; tuisskool
X onderrig; tuisskool X leer; bio-ekologiese benadering

OPSOMMING
Groeiende belangstelling in tuisskoling noodsaak navorsing om ’n effektiewe en begronde praktyk
te fasiliteer. Hierdie artikel doen verslag van ’n kwalitatiewe, meervoudige gevallestudie na die
moeder in die tuisskoolsituasie se persepsie van haar rol as onderwyser sowel as haar gestaltegewing
aan hierdie rol. Data is versamel by wyse van onderhoude met drie moeders, die analise van hul
kinders se boeke, veldnotas en ’n reflektiewe joernaal. Drie verwante temas het na vore gekom: die
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invloed van die moeder se eie leerervarings, haar beskouing van onderrig en leer in die
tuisskoolsituasie, en haar beskouing van die rol(le) wat sy speel. Die eerste tema kom algemeen
voor in die literatuur, maar laasgenoemde twee is oënskynlik betreklik onontginde terrein.

1. INLEIDING

In Suid-Afrika asook elders, insluitend die Verenigde State van Amerika, Engeland, Australië, Nieu-
Seeland en Kanada, verkies ouers toenemend om tuisskoolonderrig aan hul kinders te voorsien
(Van Oostrum 1997). Volgens Walsh (2001) is die hoofredes vir tuisskoolonderrig onder meer beter
akademiese prestasie, godsdienstige oorwegings, veiligheid (fisies en sielkundig) en aanpassing
van die onderrig by die leerder se besondere behoeftes. Tot 1995 het die meerderheid
tuisskoolgesinne godsdiens genoem as die sterkste beweegrede, daarna baseer ouers hul keuse
toenemend op hul ontevredenheid met die onderrigstandaard in gewone skole (Lines 2000).

Die groeiende belangstelling in tuisskoolonderrig vestig die aandag op bepaalde risikofaktore,
byvoorbeeld leerders se skolastiese standaard, welsyn (Van Oostrum 1997), emosionele en sosiale
ontwikkeling (Lines 2000; Van Oostrum 1997) asook opleiding en supervisie van tuisopvoeders
(Lyman 1998).

Resultate op gestandaardiseerde prestasietoetse is onvoldoende om tuisskoling te beoordeel
omdat baie tuisskoolopvoeders hul missie nie beskou as slegs die bemeestering van kennis en
vaardighede nie, maar eerder die verwerwing van ’n besondere waardestelsel (Lines 2000). Die
tuisskoolleerder en die onderwyser (gewoonlik ’n ouer) is in voortdurende interaksie met mekaar.
Hul verhouding beïnvloed die leerder se vordering en ontwikkeling. Die tuisskool konfronteer
beide onderwyser (gewoonlik die moeder) en leerder met unieke taakstellings en uitdagings. Die
moeder se persepsie van haar onderwyserrol asook haar gestaltegewing daaraan beïnvloed uiteraard
die tuisskoolsituasie en die tuisskoolleerder.

Die doel met hierdie studie was die ondersoek en beskrywing van die moeder se gestaltegewing
aan haar onderwyserrol. Daar is gekyk na die wyses waarop en die mate waarin die moeder haar
onderwyserrol onderskei van haar moederrol, in ’n poging om moontlike bates asook uitdagings in
tuisskoling te identifiseer.

2. TEORETIESE RAAMWERK

Die bio-ekologiese model van Bronfenbrenner, ’n multi-dimensionele model van menslike
ontwikkeling, is as teoretiese raamwerk aangelê. In die model word verskillende sisteemvlakke
herken wat voortdurend in interaksie is met mekaar en die individu se verandering, groei en
ontwikkeling beïnvloed. Vier interaktiewe dimensies, naamlik persoon, proses, konteks en tyd,
artikuleer binne en oor die sisteme heen (Swart & Pettipher 2004):

• Persoonseienskappe omvat alle gedragstendense wat respons ontlok of ontmoedig. Die
wederkerende interaksies in ’n langdurige verhouding (byvoorbeeld ouer-kind) word
proksimale interaksies genoem (Donald, Lazarus & Lolwana 2002) en beïnvloed
langtermynaspekte van ontwikkeling. Die verhouding en interaksies tussen die
tuisskoolonderwyser en -leerder is dus ook ter sprake. Drie tipes persoonseienskappe word
geïdentifiseer (Swart & Pettipher 2004):
- Disposisie (byvoorbeeld belangstelling, motivering, inisiatief, keusebereidheid (Bouwer

2004) kan die proksimale interaksies mobiliseer, rig, in stand hou, of ook verhinder en
beperk.

- Ekologiese hulpbronne, insluitend persoonlike bates (byvoorbeeld vermoëns, kennis,
vaardighede, ondervindings) en tekortkomings (byvoorbeeld genetiese/fisieke
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belemmerings), beïnvloed individue se vermoë om effektief deel te neem aan die proksimale
interaksies en reflekteer hul vlak van ontwikkeling, oftewel wat tot op hede geleer en
ervaar is (Bouwer 2004).

- Appèlmatige eienskappe (byvoorbeeld hiperaktiwiteit, passiwiteit) ontlok of ontmoedig
response vanuit die sosiale omgewing en beïnvloed dus die individu se verhouding
met ander en die omgewing, en sodoende ook sy/haar ontwikkeling. Uiteraard word
individue se response en uitdrukkingstyl beïnvloed deur hul interpretasie van gebeure
en terugvoer wat ontvang word.

• Die proses behels die interaksiepatrone binne ’n sisteem, byvoorbeeld die voeding van ’n
baba, en om te leer fietsry, lees of skryf (Swart & Pettipher 2004). Vir interaksie om effektief
te wees, moet dit gereeld en langdurig plaasvind, en toeneem in kompleksiteit. Begryping
van die leerder se proksimale interaksies is nodig in die interpretasie van sy/haar prestasie
(Bouwer 2004).

• Die konteks sluit die gesin, skool en gemeenskap in. Die leerder se ontwikkelingsvlak asook
die invloed van die interaktiewe kontekste waarin die leerder leer, verg oorweging (Bouwer
2004). Volgens Donald et al. (2002) is die toereikendheid van leer en ontwikkeling inderdaad
afhanklik van ondersteunende kontekste. Tuisskoolonderrig voeg ’n bykomende dimensie
by die gesinskonteks, wat die moeder se interaksies en verhouding met haar kinders kan
beïnvloed. Mayberry, Knowles, Ray en Marlow (1995) noem dat tuisskoolonderrig die
gesinslewe kan versteur of verryk. Omgekeerd, kan roetines of behoeftes van die gesin ook
remmend inwerk op die gang van die onderrig.

• Tyd omsluit veranderings oor tyd in die individu asook die omgewing. Beide fasette oefen
bepalende invloed uit op die tuisskoolsituasie.

3. DIE NAVORSING

3.1 Navorsingsparadigma en ontwerp

Die navorsing was kwalitatief van aard en het vanuit die interpretivistiese paradigma verloop. Die
kwalitatiewe navorser huldig die benadering dat menslike gedrag nie begryp kan word sonder
inagneming van die konteks van die persoon se gedagtes, gevoelens en gedrag nie (Henning
2004). Die navorsers was gevolglik sensitief vir die unieke konteks van elke tuisskoolsituasie
waarbinne betekenisgewing aan die verskynsel, die onderwyserrol van die moeder in
tuisskoolonderrig, ondersoek is. Die navorsers het verkennend en beskrywend te werk gegaan. ’n
Meervoudige gevallestudie is uitgevoer, wat Payne en Payne (2004) beskryf as ’n gedetailleerde
studie van ’n enkele sosiale eenheid, in dié geval die tuisskoolsituasie.

3.2 Deelnemers

’n Gerieflikheidsteekproef is gebruik, met as insluitingskriteria moeders in die Groter Pretoria-
area, met ten minste ses maande ervaring in die tuisskoolonderrig van hul kind in die grondslagfase.
’n Tuisskoolorganisasie is genader om kontakbesonderhede. Moeders wat aan die kriteria voldoen
het, is telefonies genader. Die eerste drie wat ingestem het tot deelname is by die navorsing betrek.
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3.3 Data-insameling

• Ongestruktureerde onderhoude met ’n skedule
Die onderhoude is by die deelnemers aan huis gevoer, met klankopnames wat agterna
woordeliks getranskribeer is. Die onderhoudskedule het temas aangesny wat ingevoer het
op die navorsingsvraag en ook uit ’n beknopte literatuuroorsig na vore gekom het.

• Analise van skoolboeke
Die analise het die onderwyser se kontrolering en terugvoer bestryk op werk in die
tuisskoolleerder se skoolboeke, huiswerk en toetse.

• Veldnotas en observasies
Die veldnotas het bestaan uit observasies van konteks, gedrag en gebeure tydens die
onderhoude, die navorser se ervarings, en besluite rakende die navorsingproses.

• Reflektiewe joernaal
’n Reflektiewe joernaal is bygehou van die navorser se aannames asook haar eie gedagtes,
gevoelens en indrukke tydens die navorsing, om die invloed wat die eie subjektiwiteit op die
studie kon uitoefen, te verreken.

3.4 Data-analise

Die ingesamelde data is deurgelees om ’n geheelbeeld te vorm van die komponente afsonderlik
asook gesamentlik. Die data is vervolgens per deelnemerkonteks gegroepeer. Die verskillende
datatipes is tot ’n geheel geïntegreer, om data in konteks te interpreteer en gefragmenteerde
voorstelling te verhoed. Relevante data, verbandhoudend met die navorsingsvrae, is geïdentifiseer.
Elke data-substel is aanvanklik afsonderlik geanaliseer, dus by wyse van ’n tematiese analise per
konteks. Inskrywings in die reflektiewe joernaal is verreken, om die invloed van subjektiewe
betrokkenheid op resultate en bevindings te minimaliseer. Verbandhoudende temas is geïdentifiseer
in ’n tweede fase van die analise.

3.5 Geldigheid en vertroubaarheid

Vir triangulasie van inligting is meervoudige strategieë van data-insameling gebruik, dog almal
tydens ’n enkele besoek, om ook kongruensie en stabiliteit in die data te bevorder. Om outentieke
response te bekom, is sensitiwiteit teenoor die deelnemer gehandhaaf. Inligting is voortdurend met
haar geverifieer om akkuraatheid in ooreenstemming met haar betekenisse en bedoelings te verseker.

Deeglike rekord is gehou van aannames wat tydens die navorsingsproses gevorm of ook laat
vaar is. In die formulering van temas is sover moontlik by die woordkeuse van die deelnemers
gehou. Die uitkoms van die analise is deur ’n onafhanklike navorser gekontroleer as toets van die
grondigheid van die interpretasies en gevolgtrekkings.

Kwalitatiewe navorsing het nie ten doel om vanaf resultate te veralgemeen of te voorspel nie,
maar om ’n verskynsel grondig te ondersoek en beskryf. Die resultate van kwalitatiewe navorsing
kan egter wel aangewend word om praktyk te bevorder. Aansluitend by Henning (2004) impliseer
dit toepassing van resultate, nie vanaf die deelnemer(s) op ’n wyer populasie nie, maar wel waar die
resultate waarde het en bruikbaar is.
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4. RESULTATE EN BEVINDINGS: GEÏDENTIFISEERDE TEMAS

4.1 Die invloed van die moeder se eie ervarings

Die moeder se persoonlike verwysingsraamwerk blyk die manier te beïnvloed waarop daar onderrig
en geleer word in haar tuisskool, soos ook deur Knowles (1991) bevind. Die deelnemers baseer hul
praktyke grootliks op óf ervarings uit hul kindertyd, óf (in reaksie teen ’n gevoelde leemte of
ongunstige ervaring) op ’n bewustelik gekose alternatiewe benadering. Verder beïnvloed die
ervarings van elk onder andere haar toepassing van dissipline en assessering in die tuisskoolsituasie
en haar benadering tot die sosialisering van haar kinders.

• Moeder A het eksplisiet verklaar dat hul tuisskool ‘nie soos in die skool’ bedryf word nie. Sy
het deurgaans negatief verwys na haar eie ervarings as onderwyseres en gemeld dat dit
bygedra het tot haar besluit om tuisskoolonderrig aan haar drie kinders te voorsien. Sy het
die leerders ervaar as ‘passiewe ontvangers’ wat haar deeglik voorbereide lesse nie waardeer
het nie. (‘Hulle is so in die groepsdruk in, jy mag nie maak of jy belangstel nie.’). In die
tuisskool volg Moeder A nou ’n teenoorgestelde benadering van saam-leer, waar haar kinders
aktief betrek word. Sy gebruik nie haar kundigheid en onderwysopleiding doelbewus nie.
Binne ’n raam wat eerder affektief van aard is, is sy relatief min kennisgedrewe. Sy het die
tuisskool aanvanklik wel per rooster gestruktureer, maar algaande tot die oortuiging gekom
dat hulle nie so strak hoef te funksioneer nie en oorgegaan tot ’n semiformele benadering
(Lowe & Thomas 2002). Die dag word nou ingeklee ooreenkomstig die behoeftes van elke
kind.

Die moeder se onderwyservarings het haar laat glo dat sosialisering in die skool nie bydra
tot leerders se uitbouing van hul individualiteit nie. Sy was besorg oor die groepsdruk,
kompetisie en afguns binne portuurgroepverhoudings en dink sosialiseringsprobleme in
die skool beïnvloed onderrig en leer. Sy skep sosialiseringsgeleenthede met gesinne by wie
haar kinders sowel as hulle as ouers aanklank vind.

• Moeder B se ervarings as kind rig grootliks haar manier van dissiplineer, sonder onderskeid
tussen die tuisskoolsituasie en breër gesinslewe (‘Ek glo nogal in ’n goeie pak slae, dit het
vir my gewerk, so hoekom nie vir my kinders nie?’ ‘Ek is in ’n baie streng huishouding
grootgemaak, kyk, my pa het my geklap dat ek skuif as ek so met hom sou gepraat het.’).
Sy volg ’n streng gestruktureerde benadering (Lowe & Thomas 2002). Sy beskik nie oor
onderwysopleiding nie, maar voel gerus dat die rekenaarprogram wat hulle gebruik
onderwyskundig begrond is. Sy is kennisgedrewe en tree op in ’n oorwegend kognitiewe
raam.

Met betrekking tot sosialisering meen die moeder dat die skool leerders slegs leer om met
outoriteitsfigure (die onderwysers) en hul eie portuurgroep te kommunikeer. Sy poog gevolglik
om geleenthede te skep waar haar kinders met enige ouderdomsgroep kan kommunikeer en
sosialiseer, in teenstelling met Mearns (2001) wat beweer dat tuisskoolleerders oorwegend
in die teenwoordigheid van volwassenes verkeer.

Die moeder onthou hoe swaar dit was om daglank te sit en leer en poog om vir haar kinders
afwisseling te bied. Die buigsaamheid van die tuisskool maak dit byvoorbeeld moontlik dat
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onderrig en leer ook kan plaasvind tydens vakansie by die see. Volgens haar kan afleiding en
verandering van omgewing bydra dat haar kinders meer leer as slegs tuis. Sy voorsien
gevolglik vir hulle geleenthede wat sy nie op skool gehad het nie.

• Moeder C se ervarings as kind in ’n skoolkoshuis blyk haar tuisskoolpraktyk anders te
beïnvloed. Volgens haar voel sy onseker oor haar moederrol omdat sy slegs naweke huis toe
gegaan het (‘Ek weet nie regtig hoe moet ’n ma regtig teenoor haar kinders wees nie. Ek,
jy weet, dis vir my ’n hele vreemdigheid.’). In die tuisskool het sy aanvanklik, in lyn met haar
kosskoolervarings, van boeke gebruik gemaak (‘In die begin wil jy net die hele tyd hierdie
boekwerk doen, boekwerk doen, boekwerk doen, dit was nie vir my lekker gewees nie en
dit was definitief ook nie vir my kinders lekker nie.’). Sy het oorgegaan tot benutting van
ander hulpbronne en ’n informele leeromgewing vir haar kinders geskep (Lowe & Thomas
2002). Sy het geen tersiêre opleiding nie en meld dat sy nie oor besondere kundigheid beskik
om haar kinders te onderrig nie. Sy is nie sterk kennisgedrewe nie en tree op in ’n raam wat
eerder affektief van aard is.

4.2 Die moeder se beskouing van onderrig en leer in die tuisskoolsituasie

Die moeders se beskouings van onderrig en leer beïnvloed hul tuisskoolpraktyk direk.

• Moeder A se rigtende beskouing is dat ‘saamleer’ van kernbelang is (‘Dis absoluut ’n
saamleer-ondervinding’; ‘Ek’s ook nou ’n student saam met die kinders’). Die gesin is
byvoorbeeld tans besig om saam Frans te leer, ofskoon die moeder geen kennis van Frans
het nie. Sy heg min waarde aan onderwyskundigheid, in teenstelling met Cohen, Manion en
Morrison (2004), wat dit belangrik ag. Die oordrag van kennis per se is vir haar van minder
belang as om werk saam te doen. Wanneer haar kinders ’n projek aanpak, word dit selfstandig
uitgevoer, maar die hele gesin neem deel in die totale leerervaring daarvan. Vakke soos
Aardrykskunde en Biologie word saam gedoen, ook uit dieselfde handboek, op een vlak.
Hulpmiddels word dikwels gekies vanuit die oorweging van resonans (‘Ons eksperimenteer
maar met handboeke wat by ons aanklank vind.’). Die moeder poog wel om Wiskunde en
Engels volgens die afsonderlike graadvlakke te hanteer. Afrikaans word saam met ander
tuisskoolleerders in ’n ouer en ’n jonger ondersteuningsgroep gedoen. (‘Die kleiner kinders
word opgedeel en hulle gee vir hulle ’n lys van Afrikaanse skrywers wat ons hierdie jaar
gaan doen.’).

Sy beskou die onderrig- en leersituasie as baie informeel. Dit vind plaas in dié areas in die
huis wat elke kind verkies en wissel dikwels (‘Ons kies waar wil ons vandag sit’). Die graad
8-leerder werk selfstandig, maar die moeder verleen aanmoediging en hulp aan die graad 3-
en graad 6-leerders, doen hul werksindeling en kontroleer hul werk. Die graad 3-leerder word
by al die aktiwiteite betrek, hoewel nie van haar verwag word om al die skriftelike werk te
doen nie. Assessering geskied heeltemal informeel en deurlopend. Die moeder is van mening
dat sy op grond van haar saamwees en betrokkenheid by haar kinders hul vordering ken, en
ag formele summatiewe assessering onnodig (‘Hierdie jaar het dit vir my sinneloos gevoel
om ’n formele vraestel te gee, want jy is heeltyd by wat hulle doen en wat hulle weet’).

Vir die moeder gaan dit om die ontginning van haar kinders se vermoëns (‘Ek dink om elke
kind van my se volle potensiaal te ontwikkel as mens, nie net akademies nie, maar om ook
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raak te sien dat hierdie kind het die gawes en hulle te help om dit te ontwikkel en nie
noodwendig my behoeftes en begeertes op hulle af te dwing nie’). Waar skool- en leefwêreld
voorheen geskei was, het die tuisskoolsituasie daartoe bygedra dat dit nou geïntegreerd
verloop. Hierdie meer natuurlike leeromgewing bevorder na haar mening die kwaliteit van
die onderrig en leer (‘Dis nie meer in kompartemente ingedeel nie’; ‘Dis meer ’n natuurlike
leefwêreld’). Die leerinhoude word ook geïntegreerd hanteer.

• In skerp teenstelling met saamleer, beklemtoon Moeder B selfstandige leer. Sy is van mening
dat haar kinders self verantwoordelik is om te leer (‘Hulle moet dit óf self doen óf dop, jy
weet, een van die twee’; ‘en as hulle toetse dop is daar maar strawwe’). Sy dink dat die
program wat haar kinders volg, hulle leer om selfstandig te werk. Die leerinhoude is graadvlak-
spesifiek vir elke kind (‘So dis nie ’n kwessie van dat ek al drie dieselfde goed gee om te
doen nie’). Sy plaas ’n hoë premie op onderrigstandaard (‘Dis ’n verskriklike hoë standaard’;
‘So hierdie kinders se leervlak is hoër as die kinders op skool’). Die onderrig en leer
geskied in ’n gestruktureerde omgewing en roetine speel ’n belangrike rol. (‘Ons het van die
begin af, ons het gaan sit met hulle en vir hulle gesê dis hoe die skool werk’). Tog verloop
die dagprogram volgens die diskresie van elke kind, wat verder bydra tot ontwikkeling van
hul selfstandigheid (‘So dis sy keuse hoe lank hy pouses vat, dis sy keuse hoe lank hy werk
en hoe laat hy begin’).

Die moeder beskou onderrig en leer as gebeure wat ook konkreet moet geskied en sy poog
sover moontlik om praktiese leerervarings vir haar kinders te skep deur hulle op uitstappies
of vakansies te neem wat verband hou met die temas wat in die tuisskool behandel word
(‘Byvoorbeeld, as hulle geleer het van hout, het ons hulle na die vuurhoutjie-fabriek in
Nelspruit toe gevat’). Integrasie van die leerinhoude en die alledaagse lewe is vir haar
belangrik. Aktiwiteite soos inkopies word omgeskep in leergeleenthede (‘Ons doen die
boekleerwerk, maar ons probeer dit toepas, jy weet, in die huishouding self’).

• Vir Moeder C is leer gelyk aan speel en saamdoen is belangrik (‘Leer en speel is vir my
sinoniem, dis net dieselfde ding’). Sy heg waarde aan die praktiese uitvoering van aktiwiteite
en toepassing van wat geleer word in die daaglikse lewe (‘Ons doen baie dinge prakties’;
‘Ons leef dit wat ons leer’). Sy beskou onderrig en leer as geleentheid om haar kinders se
kreatiwiteit te stimuleer (‘My opset is kreatief’) en dit geskied dikwels op ’n totaal informele
wyse (‘so op die bed’). Sy heg min waarde aan struktuur. Onderrig en leer geskied op ’n
ongeorganiseerde wyse, sonder vaste ure (‘Hmm, partykeer kry ons ons dan is dit vyf-uur
in die middag dan is ons nog steeds besig met die projek waarmee ons elf-uur begin het of
so iets’).

Sy beskou haarself as onkundig en is bewus van haar gebrekkige kennis van sekere inhoude
en vaardighede. Sy sien die tuisskoolsituasie as ’n geleentheid om saam met haar kinders
die leerinhoude te ontdek (‘Saam help ons mekaar en ons leer’). Die vader speel ook ’n rol
deur werk waarmee hulle sukkel aan hulle te verduidelik.

Sy assesseer nie haar kinders nie behalwe deur met hulle gesprek te voer oor ’n onderwerp,
wat dan vir haar ’n aanduiding gee van wat hulle weet en geleer het (‘Ons het die minimum
evaluering want ek voel nie dis vir my belangrik om hulle te evalueer op ’n skriftelike
basis nie’).
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Volgens die moeder moet die leerder se gereedheidsvlak in aanmerking geneem word in
onderrig, wat ooreenstem met die uitgestelde benadering tot onderrig en leer soos gehuldig
deur Van Oostrum (1997). Sy voel sy kan nie haar kinders druk om te leer voordat hulle
gereed is vir die besondere aktiwiteit of vaardigheid nie (‘Verstaan jy, so ek voel nogal hulle
is nou reg waar hulle miskien dit nie, die jongste was dalk al reg gewees, maar waar hulle
in die verlede nie heeltemal reg was nie’). Sekere vaardighede ontwikkel na haar mening
spontaan (‘Jy weet, dit begin half vanself, spontaan begin hulle agterkom, maar daar is
sulke reëls’). Die ouer sussie, wat swaksiende is, het eers verlede jaar (haar derde skooljaar)
begin lees en sy lees nie op standaard nie, terwyl haar jonger sussie (9 jaar) meer toegewyd
is in leeraktiwiteite en vinniger werk. Die moeder vind dit moeilik om elk se verskillende
behoeftes te akkommodeer, en vrees dat sy die jongste ’n onreg aangedoen het (‘Ek het
haar eintlik teruggehou ter wille van haar sussie’). Wiskunde is die enigste vak waar die
inhoude geskei word. (‘want die jongste hardloop met haar goedjies, ek kan nie van haar,
die oudste is ’n stadige snappertjie’).

4 .3 Die moeder se beskouing van haar rolle

Nie een van die drie moeders blyk haar rol as onderwyser te onderskei van haar rol as moeder nie,
wat die aanvanklike aanname onderliggend aan die vraagstelling van die studie sterk weerlê. Die
moeders se persepsie van hul rolle en hul gestaltegewing daaraan geskied egter op verskillende,
unieke wyses.

• Moeder A stel dit dat sy moeder is vir haar kinders deur vir hulle tuisskoolonderrig te
voorsien met die doel om meer betrokke te wees by hulle, ‘mekaar te geniet’ en hul
‘ontwikkeling te beleef’. Sy verklaar dat haar moederrol primêr is (‘Ek’s eintlik maar net ’n
ma’) en die onderwyserrol op die agtergrond en ’n ‘drastiese verandering’ van haar
onderwyserrol in die skool. In die skool moes sy ’n posisie voor die leerders inneem en het
sy lesse aangebied, in die tuisskool sien sy haarself langs haar kinders, om saam na antwoorde
te soek. Sy voel sy het nie meer nodig om intensiewe voorbereiding te doen soos in die
skool nie en sy hoef nie ’n outoriteitsfiguur te wees nie. Sy spits haar daarop toe om aan haar
kinders rigting te verskaf in die ontwikkeling van hul gawes. Haar belangrikste rol is volgens
haar om hulle te begelei, om onafhanklik te leer (‘sodat hulle sien maar alles word nie vir
jou ingevoer nie’).

• Moeder B het ook eksplisiet verklaar dat haar rol as moeder en as onderwyser nie verskil nie
(‘want ek het nie nodig gehad om te gaan sit en lesse uitwerk nie’). Die program wat
gebruik word, met uitgewerkte lesse en toetse, voorsien aan haar vryheid om ook aandag te
gee aan die huishouding en haar kliënte (‘Dis nie ’n kwessie dat skool stop as ek iets anders
doen nie’).

Sy voorsien duidelike struktuur waarbinne die kinders verantwoordelik is om self te leer, hou
toesig en help wanneer hulle vashaak (‘Ons het een vertrek waar almal werk, maar almal
gaan aan en dan sal boetie nou miskien sukkel met wiskunde, dan gaan sit ek by hom en
verduidelik vir hom’). Sy noem dat sy dit soms nodig vind om haar kinders te motiveer. Dit
gebeur soms dat hulle nie lus is vir skool nie (‘en dan is dit ’n moerse baklei om hulle sover
te kry’). Sy maak ook gebruik van ’n beloningstelsel as aansporing en voorsien hulp tydens
voorbereiding vir die programtoetse en eksamen (‘As hulle die les opgesom het en hulle
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ken volgens my die werk. Hulle moet hom so 2 of 3 keer leer dan sal ek ’n paar vragies
vra’). Sy stel op eie inisiatief self toetse op wat na afloop van elke vier lesse in ’n vak geskryf
word en wat sy dan nasien.

Die rekenaarprogram wat die gesin gebruik, voorsien ’n uiteensetting van die hele jaar se
werk. Die moeder neem verantwoordelikheid vir beplanning deur aan die begin van die jaar
’n indeling van die leerinhoude wat daagliks gedek moet word in elke kind se dagboek aan
te teken (‘Vandag doen jy, sê nou maar, een les Afrikaans, een les Engels, Wiskunde, jy
weet, dit werk so uit dat hulle ’n spesifieke dagtaak het om te doen’). Verder behartig sy
kwartaalliks die uitdruk en liassering van die werkstukke in lêers en sien sy die werkstukke
en kwartaaltoetse van die program na. Die waarde wat sy heg aan beplanning en organisasie
van die werk, stem ooreen met die beklemtoning daarvan deur Cohen et al. (2004) en Criticos,
Long, Moletsane en Mthiyane (2002).

• Ook vir Moeder C verskil moeder-wees en onderwyser-wees nie (‘Daar’s nie ’n ding van
ek’s die juffrou en hulle is die leerders, want – I don’t know, because I’m not a teacher’).
Benewens die onderrig van haar kinders, is sy ook verantwoordelik vir die huishouding, wat
sy alleen behartig. Die verantwoordelikhede in die huis word eers nagekom voordat daar
met onderrig begin word (‘Ek begin gewoonlik so 9 uur, dan is die kombuis is skoon, die
stofsuig is gesuig, die beddens is opgemaak, hare gekam, aangetrek’). Haar rol kan beskryf
word as dié van modelleerder. Dit wil voorkom of haar kinders selde selfstandig te werk
gaan. Sy noem dat sy soms al die werk doen terwyl hulle toekyk. Sy meen dat hulle hierdeur
tegnieke aanleer wat hulle in staat stel om die take uit te voer (‘Maak nie saak as ek al die
werk doen terwyl hulle kyk nie, want iewerster leer hulle ’n tegniek aan wat hulle kan
toepas’).

Sy neem nie verantwoordelikheid vir die handhawing van dissipline nie aangesien dit deur
die vader behartig word (‘Pa is baie baie streng, hmm, strenger as ek. Hy is meer die een wat
die dissipline toepas en die kindertjies hou op die pad wat hulle moet wees’).

5. BESPREKING

Die drie tuisskoolsituasies in hierdie studie kon kwalik meer uiteenlopend voorgekom het indien
hulle sorgvuldig ter wille van verskille gekies was. Gesien die vry-willekeurige seleksiewyse van
deelnemers wat gevolg is, bevestig die resultate dus dat elk van die gevallestudies uitsluitlik die
besondere tuisskoolsituasie verteenwoordig, en dat veralgemening van konteks-spesifieke
bevindings onbegrond sal wees. In die interpretasie van die data wat nou sal volg, is die bio-
ekologiese perspektief aangelê en belig dit die uniekheid van elke konteks.

5.1 Gevallestudie A

As mikrosisteem kan Gesin A beskou word as ondersteunend, liefdevol en aanvaardend, wat die
onderlinge verhoudings en interaksies tussen die gesinslede positief beïnvloed. Die gesin heg
waarde aan betrokkenheid bymekaar en ontwikkeling van die talente van elke kind. Die proksimale
interaksies tussen die moeder en haar kinders blyk informeel en konstruktief te wees, met weinig
sprake van eksplisiete beoefening van gesag. Die tuisskoling vind plaas binne hierdie
ondersteunende konteks, as veilige ruimte vir elke kind om in totaliteit tot selfstandigheid te
ontwikkel.
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Die gesin funksioneer ook in interaksie met ander sisteme, wat uiteraard nie die skool insluit
nie. Hulle vorm deel van ’n ondersteuningsnetwerk van gesinne wat tuisskoling beoefen, wat
bydra tot die bevordering van hul eie praktyk. Die vader is ’n predikant en die gesin is nou betrokke
in die gemeente. Die kerk voorsien aan die kinders sosialiseringsgeleentheid met hul portuurgroep
en dra by tot die aanleer en beoefening van waardes wat vir die gesin belangrik is. Die moeder skep
geleentheid vir haar kinders se deelname aan buitemuurse aktiwiteite, om hul besondere talente te
ontwikkel. Die gesinslewe, dus ook die tuisskool, word beïnvloed deur die eksosisteem, wat onder
andere die vader se werksverpligtinge insluit en meebring dat die huishouding redelik bedrywig is
en die onderrig- en leergebeure soms onderbreek of selfs verhinder word.

Die moeder se tuisskoolpraktyk word beïnvloed deur die waardes en houdings in die skole en
breër gemeenskap, deurdat sy poog om ’n teenoorgestelde leeromgewing vir haar kinders te skep.
Sy verkies daarom ook dat hulle met gesinne sosialiseer wat hul gesinswaardes deel. Sy besef egter
dat sy nie haar kinders kan beskerm teen buite-invloede nie en streef om hulle sover moontlik
selfstandig groot te maak sodat hulle hul eie besluite sal kan neem en vir hulself sal kan oordeel.

Die konteks van die gesin asook die tuisskoolsituasie binne dié konteks beïnvloed die
interaksies tussen moeder en kinders, wat weer beïnvloed word deur die persoonseienskappe van
elk. Die moeder se belangstelling en ondersteuning in die onderrig- en leergebeure rig en mobiliseer
die interaksies. Haar betrokkenheid by haar kinders en haar saamleerbenadering ontlok by hulle
aktiewe deelname. Daar is nie ’n spesifieke vertrek vir die tuisskool nie en dit kan hul disposisie
raak, aangesien die werkarea nie noodwendig vry is van steurnisse nie. Die kinders toon egter
entoesiasme en ’n bereidwilligheid om te leer, wat die onderrig- en leergebeure positief kan beïnvloed.

Die moeder heg hoë waarde aan die identifisering en ontwikkeling van haar kinders se bates en
elk benut dit ook ter ondersteuning van die ander gesinslede. Sy stel kennis ondergeskik aan die
saamleer-ondervinding, wat egter ’n remmende invloed kan uitoefen op haar kinders se vordering
in sekere leerareas.

Die oudste dogter het sosialiseringsprobleme op skool ondervind. Dit kan as ’n appèlmatige
eienskap beskou word wat die moeder gerig het om ’n veilige, koesterende omgewing in die gesin
en tuisskool te skep waarbinne die dogter haarself kan wees en die probleme kan oorkom. Die
moeder poog daadwerklik om haar dogter se negatiewe ervaring van sosialisering en ’n moontlike
herhaling daarvan te voorkom. Dit blyk dat sy voortdurend aan haar kinders positiewe, opbouende
terugvoer gee wat hulle motiveer om deel te neem aan die tuisskoolgebeure. Omgekeerd, voorsien
hul suksesvolle vordering ook terugvoer aan die moeder wat haar motiveer om voluit betrokke te
wees.

Ontwikkelings en veranderings in breër konteks oefen ook ’n invloed uit op dié gesin. Hulle
maak nie primêr van rekenaars gebruik nie maar benut dit wel as hulpmiddel. Ontwikkelings in die
tuisskoolbeweging en wetgewing het meegebring dat die moeder sonder vrees vir vervolging ’n
tuisskool kan bedryf.

5.2 Gevallestudie B

Die gesin as mikrosisteem word beskou as gestruktureerd, waarby roetine en streng reëls ’n
belangrike rol speel en ’n invloed uitoefen op die verhoudings en interaksies in die gesin. Die
proksimale interaksies tussen moeder en kinders blyk konstruktief hoewel meer formeel van aard te
wees, in die lig van die streng gesagsverhouding. Die interaksies het die ontwikkeling van
wedersydse respek en selfstandigheid by die kinders ten doel. Die gesinskonteks beïnvloed die
tuisskoolsituasie, waar dieselfde struktuur en reëls geld. Die gestruktureerde tuisskoolkonteks kan
’n mate van veiligheid bied waarbinne die kinders se ontwikkeling kan plaasvind.
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In lyn met die hoë premie op selfstandigheid werk die kinders elk grootliks op hul eie eerder as
saam. Die ouers stel hoë standaarde ten opsigte van prestasie. Die onderlinge verhoudings en
interaksies kan as voorwaardelik beskryf word deurdat die kinders aan die hoë verwagtings moet
voldoen om goedkeuring te verkry.

Die gesin funksioneer ook in interaksie met ander sisteme. Die kinders neem deel aan
buitemuurse aktiwiteite van die naburige skool en die gesin skakel met ’n ondersteuningsnetwerk
wat tuisskoolouers insluit. Die kinders kry die geleentheid om met ander tuisskoolleerders te
sosialiseer op uitstappies en die ondersteuningsnetwerk stel die moeder in staat om raad te vra en
haar tuisskoolpraktyk steeds te verbeter. Die tuisskoolpraktyk word verder beïnvloed deur die
ouers se werksverpligtinge. Beide ouers bedryf hul eie besigheid, die moeder op ’n tydelike basis
vanaf die huis. Die vader is nie nou betrokke by die tuisskool nie. Die bedryf van ’n eie besigheid
kan spanningsvol wees, wat druk op die gesin kan plaas en die interpersoonlike verhoudings kan
beïnvloed.

Die waardes en houdings in die breër sosiale konteks oefen ’n invloed uit op die tuisskool. Die
moeder se voorbehoude teen die waardes wat volgens haar persepsie in staatskole voorgehou
word, het haar besluit op tuisskoling gedeeltelik onderlê. Tuiskoolonderrig bied haar die geleentheid
om haar kinders se sosialisering te beperk tot kinders wie se waardes ooreenstem met dié van die
gesin. Dit kan egter negatief inwerk op haar kinders se ontwikkeling, deurdat hulle min geleentheid
kry om eie waardes en oortuigings te vorm. Tuisskoling is verder onderhewig aan kritiek uit hul
gemeenskap, maar dit wil voorkom of die moeder nie daardeur geraak word nie.

Die interaksies tussen die moeder en haar kinders word uiteraard beïnvloed deur hul
persoonseienskappe. Die moeder se belangstelling in die onderrig- en leergebeure asook die inisiatief
wat sy neem, oefen positiewe invloed uit op die leeraktiwiteite en algemene ontwikkeling van haar
kinders. Sy wend haar kennis en vaardighede aan om volgens haar maatstawwe ’n optimale
leeromgewing vir hulle te skep en hulle wend weer hul vermoëns aan om in ooreenstemming met
haar verwagtings te presteer. Gebrekkige motivering word dadelik aangespreek. Haar ervaring in
tuisskoling is sekerlik ’n bate tot hul voordeel. Die leerders se goeie verstandelike vermoëns is ’n
bate en dit wil voorkom of hulle dit benut aangesien hulle goed presteer.

Bepaalde appèlmatige eienskappe van die kinders ontlok bepaalde response by die moeder.
Haar seun se begaafdheid vereis dat sy geleenthede moet skep om sy vermoëns verder te ontwikkel.
Selfstandigheid kan as appèlmatige eienskap beskou word, deurdat sy afhanklikheid van haar
doelbewus ontmoedig, wat haar en die kinders se interaksies beïnvloed. Die moeder het byvoorbeeld
na die jongste dogter verwys as ‘die simpel een’ en genoem dat sy ‘stupid’ goed doen. Hierdie
disposisie van die moeder kan sekere gedragstendense by die kind versterk of ontlok en ook hul
interaksies ongunstig beïnvloed, wat onder andere kan bydra tot onderprestasie.

Ontwikkelings en veranderings in breër konteks beïnvloed ook die gesin en tuisskoolpraktyk.
Veranderings op politieke gebied het gesinswaardes in gedrang gebring, wat bygedra het tot die
moeder se besluit op tuisskoolonderrig. Hulle gebruik ’n rekenaargebaseerde leerprogram.
Veranderings op ekonomiese gebied en finansiële druk het tot gevolg dat die moeder nou, na vier
jaar, nie langer tuisskoolonderrig aan haar kinders kan voorsien nie en hulle oorgeplaas het na ’n
staatskool.

5.3 Gevallestudie C

As mikrosisteem kan die gesin beskryf word as informeel en ietwat ongeorganiseerd. Die gesin is
heg aan mekaar verbonde, maar heelwat onsekerheid is by gesinslede bemerk, wat die onderlinge
verhoudings en interaksies beïnvloed. Daar is weinig blyke van struktuur of roetine, wat kan bydra



78

Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Jaargang 47 No. 1: Maart 2007

tot die gevoelens van onsekerheid. Die tuisskoolonderrig geskied binne die konteks van die gesin,
wat verdere onsekerheid en spanning kan teweegbring. Die informaliteit van die konteks kan die
kinders se bemeestering van leerinhoude en vaardighede asook hul totale ontwikkeling ongunstig
beïnvloed.

Die proksimale interaksies tussen die moeder en haar kinders blyk warm en beskermend te
wees, met min gesagsbeoefening. Die moeder se angstigheid kan haar verhouding met haar kinders
ongunstig beïnvloed, wat weer die onderrig- en leergebeure en hul algemene ontwikkeling kan
benadeel. Die proksimale interaksies word ook beïnvloed deur die konteks van ongeorganiseerdheid
waarbinne dit voltrek word.

Die gesin funksioneer in beperkte interaksie met ander sisteme. Dit blyk dat die kinders effens
geïsoleer word van die omgewing omdat die ouers nie geredelik met ander gesinne sosialiseer nie.
Die kinders neem deel aan buitemuurse aktiwiteite, wat wel sosialiseringsgeleentheid bied. Die
moeder meld ’n ondersteuningsgroep, maar noem dat sy lanklaas daarby ingeskakel het. Sy ontvang
gevolglik gebrekkige leiding in haar tuisskoolpraktyk, wat verder kan bydra tot haar onsekerheid
en weer eens die onderrig- en leergebeure kan rem. Die gesin is godsdienstig, hoewel die moeder
nie verwys het na skakeling met ’n spesifieke kerk nie.

Die vader se werksverpligtings het ’n direkte invloed op die tuisskool deurdat hy sy besigheid
vanaf die huis bedryf, met die steuringsfaktor van oproepe en besoeke. Die spanning wat ’n eie
besigheid inhou, kan die interpersoonlike verhoudings in die gesin beïnvloed.

Die waardes en houdings in die gemeenskap het ’n inverse invloed op die gesin en die tuisskool.
Die moeder poog om ’n leeromgewing te skep teenoorgesteld aan dié in die skole. Houdings van
die gemeenskap teenoor tuisskoolonderrig het aanvanklik bygedra daartoe dat die vader gekant
was teen tuisskoling en eers met verloop van tyd daartoe ingestem het.

Soos uitgewys, oefen die konteks van die gesin asook die tuisskoolonderrig wat in dié konteks
plaasvind ’n invloed uit op die interaktiewe prosesse tussen die moeder en haar kinders. Die
interaktiewe prosesse word verder beïnvloed deur die persoonseienskappe van al die deelnemers.
Die moeder spreek die begeerte uit om ’n toereikende onderrig- en leersituasie aan haar kinders te
voorsien, hoewel dit, te oordeel aan hul vordering, nie realiseer nie.

Die moeder openbaar ’n onsekerheid en senuweeagtigheid rakende onderrig en leer wat die
tuisskoling kan belemmer. Die hoë mate van informaliteit kan effekte toon as korrelaat van disposisie.
’n Verdere disposisionele faktor hang saam met haar gemis aan ’n moederlike rolmodel, wat sy
aanlê as verklaring van haar gevoelens van onsekerheid en wat haar verhouding en interaksies met
haar kinders nadelig kan beïnvloed.

Die moeder beskik oor bates wat sy aanwend in die tuisskool, onder andere haar kreatiwiteit.
Sy moedig ook haar kinders aan om aktiwiteite prakties saam uit te voer vanuit ’n ervaringsbasis.
Haar onkunde rakende onderrig moet egter ook raakgesien word as ’n risiko met ’n direkte invloed
op haar kinders se ontwikkeling. Haar oudste dogter se swaksiendheid geld as ’n leerversperring
wat besondere akkommodasies met betrekking tot leertake vereis. Altwee die dogters openbaar
tekens van taalagterstand op alle vlakke, wat moontlik saamhang met ontoereikende onderrig en
leer en hul totale ontwikkeling toenemend ongunstig kan beïnvloed.

Die dogter met swaksiendheid het in die kleuterskool verwerping ervaar, wat ’n appèl aan die
moeder ingehou het om ’n aanvaardende en koesterende omgewing te skep waar die gevoelens
hanteer en oorkom kon word. Die moeder fokus egter baie sterk en beskermend op haar en gee nie
voldoende aandag aan haar jonger dogter nie. Dit wil voorkom of die moeder nie verwagtings stel
met betrekking tot haar kinders se vordering nie en hulle nie motiveer om na die beste van hul
vermoë te presteer nie. Haar terugvoer is konstant positief, wat by hulle die indruk skep dat hulle
toereikend presteer, terwyl dit nie die geval is nie. Die gesin het beperkte kontak met ander sisteme
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soos ’n skool, waarmee hulle hul prestasies kan vergelyk.
Ontwikkelings en verandering in die breër sosiale konteks het ’n invloed op die gesin. Die

moeder het haar besorgdheid uitgespreek oor Kurrikulum 2005 en dit het bygedra tot haar besluit
op tuisskoling. Die moeder gebruik ’n rekenaar om navorsing te doen oor temas waarvan sy nie
kennis dra nie.

6. GEVOLGTREKKINGS

Die moeders se persepsies van hul rol in tuisskoling verskil grootliks en skyn gerig en beïnvloed te
word deur vorige leerervarings asook elk se beskouing van onderrig en leer. In al drie gevalle het
die moeders hul rol primêr gesien as moeder, maar hulle het hul funksies in die tuisskool verskillend
geag. Moeder A beskou haar funksie as dié van deelnemer, hoogstens begeleier, Moeder B as dié
van toesighouer, maar ook hulpverlener waar nodig, en Moeder C as dié van modelleerder.

Die moeders gee elk verskillend gestalte aan hul rol in samehang met die konteks van hul
gesin. In Gevallestudie A word die rol voltrek deur as moeder saam met haar kinders te leer, in
Gevallestudie B deur as moeder haar kinders selfstandig te laat leer, met nougesette aandag aan
struktuur en dissipline, en in Gevallestudie C deur as moeder informeel en kreatief saam met haar
kinders te speel en te handel.

Die moeders het nie onderskei tussen ’n rol as moeder en ’n rol as onderwyser nie, maar eerder
’n sintese van die twee rolle geïmpliseer. Hulle fokus op hul opvoedingstaak en beskou die onderrig
van hulle kinders as integraal daaraan. Onderrig sluit volgens al drie die totale ontwikkeling van
hulle kinders in, dus meer as net die oordrag van kennis, soos weerspieël in die definisie van
‘opvoed’ (Van Schalkwyk et al. 2000): ‘As persoon laat ontwikkel deur ’n doelbewuste en
doelgerigte bemoeienis te hê met iemand ten einde hulp of steun te verleen in die proses van
volwassewording … ten einde veral op intellektuele, emosionele, geestelike, sedelike, morele of
sosiale gebied karaktervorming te laat plaasvind’. Voortspruitend uit die bevindings blyk dit dat
ons nie na dié moeders moet verwys as tuisskoolonderwysers nie, maar tuisskoolopvoeders.

Bemoeienis met die kind in die grondslagfase was in die algemeen nie graad-spesifiek
gespesialiseerd nie, ofskoon sommige van die leerinhoude wel geskei is. Die moeders benut dit as
’n bate dat hul kinders van die verskillende ouderdomme en graadvlakke mekaar se werk leer en
hulp verleen aan mekaar.

’n Mate van struktuur en kundigheid, hetsy direk beoefen of ingevoer by wyse van hulpmiddele,
blyk van kernbelang te wees vir toereikende leer om plaas te vind in die tuisskoolsituasie. Dit was
duidelik uit die studie dat ’n totaal informele leeromgewing nie die leerders se ontwikkeling voldoende
ondersteun nie. Hoewel die moeder se noue betrokkenheid by die tuisskoolleerder ’n positiewe
invloed uitoefen op haar kind se ontwikkeling, is daar gronde vir ongemak oor te vrye willekeur met
betrekking tot aangeleenthede van kurrikulum sowel as assessering. In opdrag van die Minister
van Onderwys is versuim om te registreer vir tuisskoling inderdaad nou vervolgbaar, en die
Nasionale Onderwysdepartement vereis gedetailleerde inligting oor die onderwys wat verskaf
word asook elke leerder se vordering (Van Oostrum s.j.). Keusevryheid en verantwoordelikheid:
om die balans tussen hierdie twee ruimtes te handhaaf, blyk die groot taak waarvoor die
tuisskoolopvoeder haar bevind.
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