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Help só met
Alex J Coyne het hulp ingeroep om uit te vind hoe 
’n mens jou kinders kan bystaan

A
s jy ’n kind in die skool het 
dan ken jy waarskynlik ook die 
hulpelose gevoel wat ’n mens 
kry wanneer jou kroos by jou 

aanklop vir hulp met huiswerk en jy 
weet so min van die wiskundesom as ’n 
kat van saffraan! 

Het skoolwerk werklik so veel verander? 
Henk Viljoen is ’n oudonderwyser, 

vakadviseur en kurrikulumkundige wat self 
sy kinders met skoolwerk moes bystaan.

Henk sê ouers moet gereeld deur 
kinders se boeke gaan. En hulle moet ook 
weet wat in die kurrikulum aangaan. “’n 
Goeie beginpunt is om na die departement 
van basiese onderwys toe te gaan en eers 
agtergrond oor daardie vak te kry.” 

Daar kan jy alles van voorbeeldvraestelle 

tot riglyne vir leerders, onderwysers en 
ouers kry. Daarby is ’n sterk en oop ver-
houding tussen onderwyser, ouer en kind 
absoluut noodsaaklik, meen Henk.

Volgens hom moet ’n ouer na die opdrag 
kyk en bepaal presies wat verlang word. Van 
daar af, sê hy, is jou volgende stap om na 
Google toe te gaan, wat ’n ongelooflike bron 
van inligting is wat wag om benut te word. 

Hy raai mense ook aan om op YouTube 
te gaan loer – veral vir die “moeilike” vakke 
wat ’n bietjie meer verduideliking kort, soos 
wiskunde of wetenskap. 

Goeie, professionele hulp is in die vorm 
van ekstra klasse en tutors beskikbaar, 
maar wees versigtig vir elke Jan Rap en 
sy maat wat ’n opvoedkundige program 
aanbied, sê Henk.

Te min, Te laaT
Henk het al verskeie gevalle gesien 
van leerders in grade 10, 11 en 12 
waarvan die basiese grondslag wat 
in laerskool al gevestig moes wees, 
verkeerd is. “Veral met vaardig-
heidsvakke moet die grondslag 
reg wees of geen ekstra klas gaan 
werk nie. Dit kan nog betyds reg-
gestel word, maar met die klem op 
betyds!” 

Betyds is volgens Henk ook die 
sleutelwoord vir huiswerk. “’n Mens 
kan nie besluit om op nommer 99 
skielik ’n crash course in wiskunde 
te doen voor die eindeksamen nie. 
Daar bestaan glad nie so ’n ding 
nie.”

Ouers moet nie te laat wak-
ker skrik nie. “Weer sê ek, be-
gin betyds. As jy weet jou kind 
sukkel, kry betyds hulp – ek het 
onderskeidings kandidate gehad 
wat steeds vir ekstra klasse gekom 
het omdat hulle net ’n bietjie meer 
selfvertroue in daardie vak nodig 
gehad het.

“Dikwels soek ouers in die 
middernagtelike ure iemand wat 
‘gou iets kan verduidelik’ voor ’n 
rekordeksamen wat Maandag moet 
gebeur. Dit gebeur nie só nie! Kry 
eerder ’n derde party betyds in om 
te help as jy voel jy kan dit nie self 
hanteer nie.”

skoolwerk



jou kind
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Hulpbronne vir leerders, 
ouers en onderwysers
Gaan loer na die volgende hulpbronne 
as jy, jou kind of selfs jy as onderwyser 
skielik vasbrand! Druk hierdie uit en 
plak dit voor in jou kind se huiswerkboek 
sodat hy of sy altyd weet waar om te 
gaan kyk.
n  MindSetLearn bied aanlyntutorskap en 

studiegidse met ’n fokus op grade 10, 
11 en 12. www.learn.mindset.co.za

n  Khan Academy is deur Salmal Khan 
begin met die doel om gratis opvoeding 
te bied. Onderwerpe is breedvoerig, en 
strek selfs verder as die skoolloopbaan. 
www.khanacademy.org

n  Probeer hierdie aanlyn-blikbrein van 
MathPapa vir wanneer jy met ’n moei-
like algebrasom worstel, of net wil seker 
maak dat jou antwoord reg is voordat 
jy dit oordra! www.mathpapa.com/free-
algebra-calculator.html

n  Maths is Fun leer kinders gratis 
wiskundevaardighede op ’n pret-
tige manier en daar is selfs prettige 
speletjies en skakels na nog meer 
wiskundige hulpbronne! www.maths-
isfun.com

n  SparkNotes is een van die topweb-
werwe vir gratis studiegidse. Skryf jou 
kind toets, opstel of eksamen? Dan is 
SparkNotes die ideale plek om daar-
voor voor te berei – al is dit ’n dag voor 
die toets! www.sparknotes.com

n  Colleen Cronje, hoof van Breinlyn, 
beveel Siyavula aan as een van haar 
gekose hulpbronne vir enige wiskunde- 
en wetenskaphulp met hul Everything 
Maths & Science-reeks 4, www.
siyavula.com

n  Besoek die departement van basiese 
onderwys se webwerf om voorbeelde 
van eksamenvraestelle vir meeste 
vakke af te laai in voorbereiding 
vir die volgende groot eksamen. 
www.education.gov.za/Curriculum/
NationalSeniorCertificate(NSC)Exami-
nations/NSCPastExaminationpapers.
aspx

n  Die ATKV se Hoezit!-tydskrif is gerig 
op jong lesers en het artikels propvol 
inligting wat kinders op ’n prettige 
manier kan help voorberei vir wat in die 
kurrikulum en eksamen behandel word! 
www.hoezit.co.za Vk

’n Tuisskool-perspekTief
“Om die taak van jou kind se akademiese 
onderrig self te moet onderneem, is vir seker 
geen grap nie,” sê Colleen Cronjé, hoof 
van Breinlyn Leerwêreld, ’n tuisonderrig-
instelling. 

Tuisonderrig is nie vir almal nie, maar 
Colleen sê dat Breinlyn op volwasse en 
selfge rigte leerders fokus wat weet hoe om 
inligting te soek en elke bron te evalueer.

Sy sê ’n skuif na tuisonderrig is ’n besluit 
waaroor daar hard gedink moet word. “Die 
vrug daarvan sien ’n mens eers baie jare 
later: ’n volwasse, selfgerigte leerder, wat 
onbeskroomd na inligting soek en elke bron 
krities evalueer.”

Vir enige ouer lê die sleutel tot sukses 
daarin om voortdurend hul vinger op die pols 
van gebeure te hou. 

“As oudtuisskoolma was my uitgangspunt 
altyd om self die antwoorde te vind in die 
gevalle waar my kinders nie op die antwoord 
afgekom het nie. Vandag, teenoor 30 jaar 
terug, is die internet ’n ryke bron van gratis 
hulp en inligting.” 

Colleen noem ook, soos Henk, dat ’n 
mens nie bloot jou kind aan ’n tutor kan 
oorhandig en verwag dat dit oornag resultate 
gaan lewer nie. “Geen tutor kan namens jou 
as ouer na die akademiese welstand van jou 
kind omsien nie.”

Colleen waarsku teen ouers wat kinders 
se werk vir hulle doen eerder as om hulle by 
te staan. 

“As ek nie die werk my eie maak deur 
aktief daarmee te worstel en werk nie, kan 
ek nie die heerlike vrugte van verstaan en in-
sig pluk nie.” Kinders wat nie hierdie moeite 
doen en die werk baasraak nie, sal uiteinde-
lik wrange vrugte pluk, sê Colleen.

Volgens Colleen is daar geen towerresep 
wat sal maak dat ’n kind self sal kan werk 
nie. “Dit moet by kinders ’n realiteit word 
dat hulle vir hul eie sukses verantwoordelik 
is.” Iets wat gewoonlik gebeur wanneer ’n 
kind die eerste smaak van sukses proe. 
Positiewe lof is dus baie belangrik, want 
kinders wil tog sien dat hulle hul ouers kan  
beïndruk. Vk

is skoolwerk soveel anders?
Maar is skoolwerk regtig soveel anders? 
Henk sê dat baie van die inhoud weer 
terug is na waar dit jare gelede was, 
maar die verskil kom in by die feit dat 
dit nou beter georden word en dit meer 
op prosesse fokus: Hoe ’n mens kan en 
moet uitvind wat die antwoorde is deur 
jou breinkrag in te span, eerder as om 

net die antwoord neer te skryf.
Wat in die moderne eeu wel wêrelde 

verskil, is tegnologie, wat ’n reusehulp-
bron vir ouers en kinders kan wees. “Ons 
het nie die internet en Google gehad nie. 
Die beskikbare inligting is legio en kinders 
is nou beter daaraan toe as wat hulle 
vroeër was,” sê Henk.

Grens Tussen hulp en ondersTeuninG
Waar lê die grens tussen hulp en ondersteu-
ning? Talle ouers wil graag hul kinders help, 
maar doen die presiese teenoorgestelde 
deur eintlik die werk heeltemal vir hulle te 
doen. Dit, sê Henk, is ’n groot fout. “As jy jou 
kinders se werk vir hulle doen, dan oefen 
hulle nie. Die kind moet self die werk doen, 
want net die tutor alleen gaan nie Tafelberg 
kan verskuif nie.”

Sy raad hiervoor is om jou kind in elke 
stap van die proses te betrek. “Werk is 
gegrond rondom prosesse en vaardighede 
– vat jou kind deur die prosesse van die 
werk en gaan saam daardeur.” 

Een voorbeeld wat Henk noem, is met ’n 
opstel. 

“Daar is eers ’n raamwerk en beplanning 

betrokke; jy moet jou kinders by al die fases 
betrek sodat hulle kan leer hoe – jy help 
geen kind deur dit vir hulle te doen nie.”

Dit is veral wanneer die eksamen kom 
wanneer hierdie vorm van hulp jou kind erg 
kan benadeel. 

“Wat help dit hulle sit in die eksamen 
en het skielik geen idee wat aangaan nie 
omdat jy alles voor daardie punt vir hulle 
gedoen het?”

Navorsing is nog ’n belangrike vaardig-
heid waarby jong studente vroeg al kan 
begin baat. 

“Leer jou kind hoe om iets te gaan na-
vors. Dit is wat ons met ons seuns gedoen 
het – leer hulle die hoe en waar eerder as 
om hulle net die antwoorde te gee.”


