
HOOFSTUK 1

Wat beteken leergereed, 
skoolgereed?

Voor ons begin praat oor gereed, kom ons praat eers oor my kind. Geen ma en pa kan oor hulle 
kind praat sonder om emosioneel te wees nie – nie omdat hulle laf is nie, maar omdat hulle 
omgee, want om intens oor jou kind te voel, is soos dit hoort. Soos Elizabeth Stone eenkeer 
gesê het, om ’n ouer te wees, beteken om te kies dat jou hart buite jou lyf rondloop. En dis nou 
presies waar gereed inkom.

Leergereed beteken jou kind is gereed vir ervarings, take en vaardighede wat by sy ouderdom 
pas. Leergereed pas nie by ’n spesifieke ouderdom soos skoolgereed nie: ’n baba is leergereed 
om te suig; ’n tweejarige is leergereed om van doeke, bottels en fopspene ontslae te raak; 
’n vyfjarige is leergereed om die verskil tussen realiteit en fantasie te besef; ’n 18-jarige is 
leergereed om ’n bestuurslisensie te kry, ens.

Skoolgereed beteken jou kind is gereed vir abstrakte en simboliese leer en dit word aan die 
ouderdom tussen vyf en sewe jaar gekoppel.
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Die laerskool se opedag is verby, 
Cozette en ons weet wat, waar en 
hoeveel van alles ons moet koop. 
Belangriker nog, ons weet wie haar 
juffrou is, wat haar naam is, waar 
haar klas is en waar Cozette haar tas 
die eerste dag moet neersit voor ons 
saam saal toe gaan. Dis my derde 
bondeltjie (meestal) vreugde wat 
graad 1 toe gaan en op ’n mooie dag 
in Januarie stap ons twee, gestewel 
en gespoor, hand aan hand na haar 
graad 1-klas toe. Sy dra self haar tas 
(soos dit hoort). Daar gekom, groet 
sy my met ’n soen en ’n druk en: 
“Sien Mamma later.” O, nee, ons gaan 
eers saam saal toe en dan groet ons. 
“Nee Mamma, ek gaan saam met 
my juffrou saal toe.” Ek is eensklaps 
onttroon. Of is ek afgedank? 
Oorbodig? Iewers hoor ek ’n liedjie van 
vergete dae … iemand het ’n lappop 
op die ashoop weggegooi … en stadig 
maar seker besef ek Cozette is ernstig, 
sy gaan saam met juffrou, ek kan 
maar gaan. Soos enige ware ma bars 
ek in trane uit, genadiglik nadat ek 
opgewek en vrolik gesoen en gedruk 
(net een van elk) en blitsig omgedraai 
het. Die klein twak. Betraande oë word 
gevolg deur die groeiende wete dat 
ons so pas ’n nuwe fase betree het. Ek 
was nie voorbereid nie, maar gelukkig 
was Cozette, want

soms ontwikkel 
kinders ten spyte van 
hul ouers, nie as gevolg 
van hulle ouers nie.

Ouers

Skoolgereedheid is ’n vierdelige verhouding 
waarin ouers gereed is om hulle kosbare 
bondeltjie) vreugde se naelstring te knip 
en om plek te maak vir JUFFROU, met 
hoofletters geskryf. Waar die ouers nog 
altyd die bron van alle kennis en wysheid 
was, is Juffrou op pad om hierdie gesogte 
posisie in te neem. Ja, die internet is ook 
vinnig besig om ouers se posisie van kennis 
te betree, dus moet hulle sommer gou 
gereed wees om iemand anders in hulle 
knus kringetjie toe te laat. 

Jou kind

Die tweede rolspeler in die vierdelige 
verhouding van gereedheid is jou kind. Jou 
kind moet gemaklik wees om sonder haar 
ouers hierdie nuwe fase te betree waar 
allerhande vreemde dinge wag – waar 
amper alles nuut is, waar daar baie groter 
kinders en menere is, waar klokke lui en 
daar ’n snoepie is, waar ’n mens moet 
kosblikke bring wat moet toe bly al skreeu 
die inhoud: Eet my nou! In plaas van die 
sorgvry speel in haar eie klere, moet sy 
kan stilsit en wag in krapperige nuwe klere, 
dadelik luister, potlode skerp maak en reg 
werk en nog en nog en nog. Die boek gaan 
juis oor jou kind en gereed wees. Nee, die 
boek gaan oor meer as gereed wees – dit 
gaan oor die prettige ontsluiting van elke 
krummeltjie potensiaal in jou kind sodat sy 
teen September van haar laaste kleuterjaar 
nie kan wag om “grootskool” toe te gaan 
nie. Grootskool behoort geensins ’n 
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dreigende gevaar te wees waaroor haar magie seer word en haar drome in nagmerries ontaard 
nie. Grootskool moet ’n avontuur wees waarvoor haar lyf, hart en kop oorlopens toe vol is met 
die nodige vaardighede vir hierdie splinternuwe fase.

Graad O se O staan vir ontvangsjaar of ook vir graad 0 wat voor graad 1 
kom. Grade R se R staan vir reception year.
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Die  laerskool

Die derde rolspeler in die vierdelige verhouding van gereedheid is die “ grootskool”– die 
laerskool. Jou kind gaan amper meer ure daar deurbring as wat sy wakker en by jou is, dus is die 
keuse van ’n skool belangrik. ’n Skool is as ’t ware ’n verlengstuk van jul huis, met ander woorde 
dit moet daar min of meer gaan soos dit tuis gaan sodat jou kind maklik inpas. Soms kies ouers 
’n skool wat radikaal van hulle huislewe verskil ten opsigte van taal, waardes en reëls, en dit 
veroorsaak nie noodwendig probleme nie. as jou kind voorberei word, pas sy daar ook maklik 
aan. Gereed wees en gereed maak is altyd belangrik, ongeag na watter skool jou kind in  graad 1 
gaan.

Die beste skool is die 
naaste skool.
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Onderwyser

En dan JUFFROU, die laaste rolspeler in die vierdelige verhouding van gereedheid. Juffrouens en 
menere pas by ’n skool; daarom hou hulle aan om daar skool te hou, of skuif na ’n ander skool. 
Min skole gee aan die ouers ’n keuse oor by watter juffrou hul bondeltjie gaan beland. Mense 
is mense, elkeen het ’n eie aard en party pas beter by mekaar as ander; gelukkig is die meeste 

Graad R of graad 0 is nie ’n mini-graad 1 nie, dis ’n oorbruggingsjaar 
tussen die speelsheid van kleuterwees en die onafhanklikheid en 
gedissiplineerdheid van skoolkind wees. Die aard van ’n kleuterskool en 
’n laerskool moet verskil, sodat albei skole die kind die beste kan dien.
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graad 1-juffrouens liefdevol en geduldig, maar streng. Hulle is passievol oor die oorgang van 
konkrete spel na abstrakte en simboliese leer, en beplan (wanneer ander vakansie hou) hoe 
om graad 1 ’n avontuur vir jou kind te maak. JUFFROU is ’n sleutelfiguur in jou kind se totale 
skoolloopbaan en daarom is verhoudingbou jou voorland, sonder om knaend te wees. JUFFROU 
doen haar bes en daarom is ’n ondersteunende ouer en ’n sus of boet met geknipte naelstring 
wat gereed is om as deel van ’n groep te leer, deurslaggewend vir ’n suksesvolle toetrede tot die 
laerskool.

as ouer sukkel ’n mens dikwels om één kind na jou te laat luister; JUFFROU het ’n stewige 
spannetjie na wie sy moet omsien en het min krag en energie vir ’n mamma of haar kind wat 
gedurig spesiale aandag eis.
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