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Redakteursnota 

Welke onderrigtaal op watter stadium optimaal in die behoeftes van leerders en studente kan 
voorsien, bly steeds ’n brandende kwessie óók, en miskien verál, binne die Suid-Afrikaanse 
onderwysopset. In die Tydskrif vir Geesteswetenskappe is in die afgelope jare allerlei aspekte 
rondom die belangrikheid van moedertaalonderrig, met name die posisie van Afrikaans as 
onderrigtaal, in verskeie artikels en spesiale uitgawes nagevors. 

In die onderafdeling hier onder skets Rinelle Evans, self hooglereaar in opvoedkunde, by 
wyse van ’n persoonlike narratief die uitwerking van die keuse van taalonderrig op haar eie 
en haar sibbe se belewing van hulle skooljare en latere loopbane. Anders as die meeste ander 
studies – ook dié waar persoonlike response op vrae verbatim aangehaal en kwalitatief verwerk 
word – is dat die waarde van ’n bepaalde onderrigtaal hier retrospektief as ‘t ware van binne 
uit beskou word. ’n Verdere interessante perspektief is die feit dat dit hier om tweetaligheid 
gaan, aangesien die outeur en haar sibbe aan sowel Afrikaans as Engels in hulle huislike 
omgewing blootgestel is.

Die vrae wat die outeur aan die einde van die persoonlike narratief formuleer, figureer in 
mindere of meerdere mate ook in die twee ander artikels in hierdie onderafdeling. Lindiwe 
Tshuma en Michael le Cordeur ondersoek die verband tussen onderwysers se taalvermoë 
en wiskunde-onderrig en bevind dat “intermediêre fase onderwysers nie voldoende toegerus 
is om taal te gebruik as ’n hulpbron in wiskunde-onderrig en -leer nie”. Wenke en strategieë 
word aan die hand gedoen waardeur onderwysers Engelse Tweedetaal Leerders sou kon help 
om “wiskunde effektief te leer”. In die laaste artikel bespreek Elirea Bornman, Koos Pauw, 
Petrus H Potgieter en Hermanus H Janse van Vuuren die redes wat Unisastudente aanvoer 
vir hulle keuse om op tersiêre vlak in Afrikaans onderrig te word.

Lesers word uitgenooi om, soos in die debat oor staat en samelewing in hierdie uitgawe, ook 
by wyse van menings en/of volwaardige artikels deel te word van besinning oor die 
belangrikheid van taalonderrig op skool- en universiteitsvlak. 
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