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P R O K L Altl A 'l'IE.

BY HIS HONOUR O lf•BE RT REITZ HOFMEYR,
A COMPANION UF TH E MOST DISTINGUISHED ORDER (Jf SAINT MICH AEL AND
SAINT GEORGE, AD~'lIN ISTRA TOR OF SOUTHW EST AFRICA.

OOOR ZIJ N EXCELLENTIE OIJSBE RT REITZ HOF·
M EYR, LID VA N DE MEEST O NDERSCHEIDEN
ORDE VAN SINT MICHAEL EN SINT GEORGE,
ADMIN iSTRATEUR VAN ZUJD-WEST AfRIKA.

No. 55 of 1921.l
WHEREAS it is exp •.?dient to amend the · law at
present in force in this territory relating to public
education so as 1o ensu f e th at the medium of instruction in public schools ;;hall be sur.h as to promote
most effectua lly the edut'4tio n of child ren the rein

No . 55 van 1921.)
NADEMAAL het wenselik is de tans bestaande
w et in <lit gebied met bctrekking tot openbaar onderwijs tc- wijzigen ten einde te verzekeren da t de voertaal van Ondenvijs in open bare scholen alzo geschie dt
dat de opvoeding van kinderen daa rin op de doeltreffendste wijze bevorderd wo rdt ;
EN NADEMAAL hct ook wenselik is voorziening
te maken voor dwang ondenvijs voor zo ven-e het u it~
voerbaar is, en voor 't stichten van lndus triele en zo,
dan ige andere scholen a ls wenselik geach t ku nnen zijn
in belang van openbaar onderwijs;

AND WHEREAS it _
ts also expedient to make
provision for compulsory e <lucation as far as practicable,
and to provide for the es1!ablishment of industrial and
such o ther schools as maf be deemed desirable in the
intcresb of public educa ti'tin
AND WHEREAS it i s fur ther expedient to make
provision in regard to th t conditions o f service and
for the payment of retiririg allowan ces and fi nancial
ben efits to . teachers in the e mployment of the Administration
NOW THEREFORE under and by virtue of the
powers and authority in {ne vested I do hereby pro claim, declare and make known as follows: --·
ChajJ t er I.
PRELL'\.UNARY.
1. In this Procla mation al'd in any Regulati,ons fra med

thereunder unless the contrary intention appears:
"Administration" sh all mean the Administration of South --W es t Africa.
"Accounting ()fficer" shall mean the Accounting Officer of the Administration of
South-West AfricA .
"Approved", ·" dassified" or "recognised"
shall m_e an appm-\·ed, classified or recognised
by the Administr:=Hor.

EN NADEMAAL het verder wenselik is voorziening
ma ken belangende de dienstvoo rwaard en . en uit•
betaling van aftredcnde to elagen en financide voordelen aan onderwijzers in dienst van d e Administratie;

k

ZO IS liET, dat ik onder en krach tens de macht
mij vcrleend, proklameer, verklaar en bekend maak als
volgt:-H o,,o f d.s tu k I.
JNLEJDINO.

1. In deze Proklamatic

en

enige regulatie daaronder
ontworpen tenzij een tegenoverg estelde bedoeling
h lijkt :-•" Administratie" b etekent de Administratie van Zuid-West Afrika.
"Rekenmeester" betekent ~e Rekenmeester van de Administratie van Zuid-West
Afrika.
"Goedgekeurd", " ingedeeld" of ..erkcnd", betekcnt goedgekeurd, ingedeeld of
e rkend door de Administrateur.
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"Committee" shall mean any school committee as in this Proclamation provided for.
"Department" shall mean the Department
of Public Education.
"Director" sho.11 mean the Director of
Education.

"District" shall mean any magisterial
district within the Territory of South-West
Africa.
"Employment" shall mean full-time employment as may be defined from time to
time by the Department; and may include
periods of part-time employment, which shall'
be assessed on a hasis to be determined by
the Department.
''Established" shail mean established with
the approval of the Department.
«European'' as applied to a teacher or
a pupil shall mean a person of European
parentage or extraction.
''Experience" shall mean any period of
employment as a teacher in · any approved
qr recognised school or schools or as an inspector of schools, in any part of the Union
of South Africa,. Rhodesia or this Territory,
and may include a perioa not exceeding five
vears {)f emoloyment as a teacher in any recognised schooi or schools or as an insp-edor
of schools outside of the areas mentioned in
respect of which satisfactory evidence has been
. produced; provided that all periods of leave
granted as "ordinary leave" or "military
leave'', and all periods of leave with _part or
full salary other than special leave, shall be
regarded as experience.
,;Parenf' for voting purposes, shall mean
th~ .pe_rson entered as "Parent or guardian"
of any child on the admission register of the
schoof. concerned.

"Komitee' · betekent een schoolkomitee
. waarvoor in aeze Proklamatie voorziening
wordt gemaab .
"Departer,; ,':'nt" betekent het Departernent
van Openbaar Onderwijs.
"Direkteu; -· betekent de Direkteur van
Onderpijs.
"Distrikt' · betekent een magisterieel distrikt in bet ger;ied van Zuid-West Afrika.
"Werk'' b ,e tekent voltijd dienst ais van
tijd tot tijd dou;· het Departement bepaald kan
worden, en kah insluiten tijdperken van parttijd dienst, wdke zal zijn vastgesteld op een
door het Dep,;,·tement te bepalen basis.
"Opgerid;j'' betekent opgericht met de
goedkettring , ii!l het Departement.
"Eu.ropes,: ' · als toegepast op een rinderwijzer of cen 1eerling betekent een pcrsoon
van europese ;~•iders of afkomst.
"Ondervi11;ling" betekent enig tijdperk
van werk als ;;en onderwijzer aan een goedgekeurde of cikende school of scholen, of
als een inspek1eur van scholen, in ieder deel
van de Unie ·van Zuid Afrika, Rhodesie of
dit gebied en kan insluiten een tijdperk van
ten hoogste -, ;jf jaren werk als een onderwijzer aan em erkende school of scholen of
als een inspek;~,ur van scholen buiten de genoemde strekc,i ten aanzien waarvan bevredigend bewijs ;~ rnorgelegd; behoudens, dat
alle tijdperke;; van wrlof, toegekend als ':gewoon verlof" ; if "militair verlof" en alle tijdperken van nrlof met behoud van gedeeltelik
of vol salaris, ander dan speciaal verlof beschouwd zullui worden als ondervinding.
"Ouder" voor siemdoeleinden betekent
de persoon i,1geschreven op het toelatingsregister van
betrokken school als "ouder
of voogd" va ;; een kind.

,h,

_(ii) a class cir group of children who are
following. such prescribed course or equivalent course.

"School" petekent een school ondersteund
door de Adrni!1istratie.
"Standaa;·,)" betekent al naar· het verband
eist:( i) een kurs;;s, voorgeschrevcn als zodanig
in een gc; t dgekeui-d schoolleerplan, of een
kursus, h2schouwd door de Direkteur
van ge1ijL:i: waarde te zijn als zodanige
voorgeschreven kursus; of
(i_i) een klassp of groep kinderen, die zulk een
voorgesciheven kursus, of daarmee gelijkstaandc: kursus, volgen.

"Teacher" shall mean a person whose
full Hine is devoted to educational work in
a ..school or schools aided by the Administration, and whose appointment as a teacher has
been approved by the Director and shall include the officers known as departmental instructors and instructresses.

"Ondern·dzer" betekent iemand. wiens
gehele tijd gr(h jd is aari het onderwijs in een
door de Adm;,iistratic ondersteunde school of
scholen, en \\ ;ens henoeming als onderwijzer
goedgekeurd i<' doo r de Direkteur; en sluit in
de ambtenare:11 bekend als departemen tale instrukteurs en instruktrices.

"Territory" shall mean the Territon· of

"Uebied• ' betekent het gebied van ZuidWest Afrika.
1) eel l.

"School" shall mean a school aided by
the Adminisfration.
"Standard'' shall mean as the context

sh.a!! require:
( i) a course prescribed a;; such in any ap·
proved . school syllabus, or a course
deemed by the Director to be equivalent
to - such prescri-bed ·course; or

South-West Africa.
Part 1.
CQNTROL Of EDUCATION.
Chapter

n.

CENTRAL EDUCAT[ONAL AUTHORITY.

2. (a) The general control, sup~rdsion and direction
of public education shall be \·ested in the
Administrator.

(b) There shalt be an Education Advisnrv Council
representative of the three Eu.ropea11 sections
of the population of the Territory which shall

DE· KONTROLF VAN !-!ET ONDERWIJ~H (, : sf d st ll k II.
CENTRALE Ori f)ERWIJS AUTOR[TEIT.
2. (a) De algemetH.: rrrntrole. het toezich t en de opperleiding \°aii het openbaar onder\\'ijs is in de
handcn van :k Administrateur.
(b) Er zal een o,.voedings Adviserende Raad bestaan, vert'egr;1,rnordigende de drie Europese
sekties van d" bernlking van dit Gebied, die
zodanige ma, ht hehben en zulke ambtsver-
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have. such powers aniJ efercise su ch functions
as the Administrator may from time to time
by r egulatio n prescrihe.

3. (a) Tbt:rc s hall -be a lJ.-:nartment, h) be known
a s the "Department ,,f Public Education 1 ' , in
charge of wh ich shi->!l b e an officer to be
styled tht! Director ,~ppointed by and subject
to th e direction and control of the Administrator.

(b) The function of th ,, Department of Public
Educa1ion shall be tht performance of all work
necessary ur incidenlHI to the control of education not oth erwise j).rnvided for in this chapter, including the esiablishrnent, maintenance
and general control of schoo ls; the framing .
and application of t: \ llabuses of instructio n ;
the instituting a nd c/rnt1ucting of scfi.ool exa- .
minatio ns; the inspe•:!ion of scllools, teachers
and pupils (including the practical application
of the language Plllvisio11 and medical inspection); and th e ca Frying out of any iunctions .
or duties that may l,e specially conferred or
imposed on it by ihis Proclamation o r by
regulation.
4. The Administrato r may frum time to time appoint
inspectors .of schools, medi•.:al inspectors of schoois;
and other specialist offkers to assist in the adminis·tra tion of the D eparlirient, \vho sh all.have such
powers and shall perforn1 such duties as may be
conferred or imposed up,.m them by this Proclamation or by regu lation, ur as ma·y be ass igned
to them by the Director iq so far as the same are
not inconsistent w ith tills Proclamation or any
regulation.

5. lt shail he lawfu l for tli':- Director or for an in- .
spector of schools o r for afiy person duly autho rised
thereto in writing by the Director, to inspect and
report on a ny schoql c.,· educational institution
aided under the provisic.11s of this Proclamation;
and th e Director or inspt:\ tor or person so authorised shail have the rig·i,t of entering any such
school or institution at any time during school
hours, of examining in to 1he state c,f the buildings
and school premises, the (i rganisation and methods
. of ins!ritction, of .ascertaining th e _progress of the
child ren under instruction and inquiring ·generally
i11to th e efficiency of the school in regard to the
district or locality in whkh it is placed, and of
calling for such returns as h e may require, in order
to obtain satisfactory infortnation o n these s ubjects .

6_ (a) The Administrator may provide
( i) for the compulsrnv medical inspectio n of
pupils, and teach~rs a t any aided· European
school, and
(ii) for the exclusion on medical grounds of
pupils, or teachers from any . such school.
(b) Such medical inspedion shall mean the physical examination •>f pupils and studentteachers, and the !'-h vsical examination of
teachers, whose em1io vrnent there is any
reason to helievc is :•)r •may be a source of
danger to pupils; l!!e inspection of school
buildings and premis\'s and the consideration
of all matters affecti n!; the health and physical
condition of pupils, - which duties shall be
carried out by any mectical inspector of s chools
(duly appointed by the Adm inistrator), or by
any perso n !awfully, acting in th at capacity,
or any person u p?n tr!e staff or lawfully acting
und er th e authonty Gf s uch medical inspector.
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vulling uitoefenen a ls van tljd tot tijd door
de Administratcur mogen worden voorgesC:hreven,
·
3. (a) · Er zal een Dep;irtemeni zijn bckend te zijn
als het "Dcpartemcnt van Openbaar Onderw ijs", aan ~ et hoofd waarvan een ambtenaar
zal staan. te worden genoemd de . Direkteur
aangesteld door, en oitderhevi&' _aan_, de di•
rt!ktie en kontrole van de Admm1strateur.
(b) Oe funktie van het Departem~nt van Openhaar Onderwijs zal zijn, het vei-richten van
a l het werk noctig voor of hehorende tot de
kontrole van het •On.derwijs, \\"aarvoor niet anderszins in dit hoofdstuk nwrzien is, inslui•
ten de de oprichting, het onderhoud en de
algernene kontrole van scholen, he.t opstellen
en 1oenassen van !eerplannen; 'het instellen
en afnemen van scnooleksamens; · het inspekteren van scho len, onderwijzers en l eerlingen
(met inbegrip van de praktiese _toep~ssing yan
de taalvoorschriften en de med1ese ms_pekhe);
en het uitvoeren van funk ties · of plicht~n.
welke daaraan speciaal bij deie Proklamatie
of bij regulati e, kun nen wo rd en opgedragen
of opgelegd.
4. De Administrat eur kan van tijd tot tijd schoo linspekteurs, mediese in$pekteurs van scholen, en
andere . specialis t ambtenaren aanstellenl om behulp zaam te zijn in de administratie · van het Departement, die zodanigt! bevo.egdheden zullen hebben en zodanige plichten zuHen vervullen als aan.
hen bij deze Proklamatie of bU regulatie kunne.n
worden opgedragen of opgelegd, of a ls hun kun.nen
word en aa ngew ezen door de _Direktcu_r in zo ver~e
ze niet met deze Proklamatte of entge: regulatte
o nbestaanbaar zijn.

5. De Oirekteur of een schoolins pekt~)-lr; of een behoorlik daartoe schriftelik door de Direkteur geautoriseerd persoon, ka:n enige sc:hool of o nde r\.Vijsinrichting, krachtens de . bepalingen · van (ieze
Proklamatie ondersteuhd, inspe'ktere·n en daarover
verslag uitbrengen; en de Oirekteur,-cjf i.nspekteur,
of a ldus geautoriseerde persoon, h eeft het recht
enige zodanige school. of. inrichting te •eniger tijd
gedurende sch.o oluren binne!'- _te gaan, onderzoek
in te stellen naar de gebou wen en sc'1<?olperceJen,
de oro-anisatie en de m ethoden van onderricht,
•
zich teb vergewissen van · de voonutgang
van d e
kinderen die o nde rwijs . genieten ; e,;i, in . h et al_gemeen te vernemen o mtrent de• doeltreffendheid van
de s~hool · met · betrekking tot, he( distrikt · of de
lokaliteit, waarin die geplaatst_ is, en or.n zodanige
opgayen te vragen a ls)1ij kc1n nodig hebben, teneind e bev redigende informatie k verkrijgen omtrent deze zaken.

6. (a) De Administrateur kan voorzien
( i) in de vetplichtend.e mediese inspektie van
Jeerlingen en onderwijzers aan enige ondersteunde europese sc;hool; ep
(ii) in h et weren, ·op mediese ~ronden, van
leerlingen of onder\1/ijzers, tiit enige ZO•
danige school.

(b) Zodanige mediese insp.e ktie i:al b etekenen he,t
o nderzoek van 'de lichamelike toestand van
leerlingen en studentonderwij?ers, en het onderzoek van cre·lichamelike toesfand van o nderwijzers, waar er red en bestaat te vermenen
dat die in hu·n werk een bron . van gevaar
zijn, of kunn en zijn, voo r leer!ingen; bet inl'.pekteren va n schoolgehomv en . en . percelen en
het beoordelen van alle zaken betreffcnde de
gezondheid en licha.a mst.oestand van foerlingen,
welkc plichten vervuld zullen wo_r-de,n door
een mediese inspekteur yan _sch~ IEfn: (door de
Administrateur b eho·orlik daartoe a_angesteld),
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(e) The Administrator may make regulations
( i) for tile medical inspection of p upils
teachers buildings and premises a't any
school;
(ii) governing the appointm ent, emoluments,
conditions of service and pension rights
of m edical inspectors and school nurses,
subject to the provisio n of such funds
as may from time to time be voted ;

(iii) generally for the better carrying out of
the provisions of this section and m
furtherance of the obj ects thereof.
7. The provisions of Prodamation No. 7 of 1921
and any . Regulations issued th ereunder and any
amendment the reof shall apply to the Department
of Public Education and it s hall be the function
of the Accounting Officer to p erfo rm all work
necessary and incidental to the administration of
matters relating to educational finance including
the adminis tration of all funds voted in respect of
educational services and the control of all revenues
accruing frnm educational sources.

8. It shall be lawful for th e Administrator after du e
notioe to withdraw aid in w hole o r in part from
ariy instituti~ n established or recogniised under this
Proclamation, where ·s uch institutio n
( i) is not conducted in a satisfactory and efficient
manner., o r

(ii) no longer discharges the functio ns for which
it \.vas es tablished or recognised, or
(iii) is no longer necessary for educational purposes.
Part 2.

EUROPEAN EDUCATION.
C hapter III.

LOCAL MANAGEMENT BY SCHOOL COMMITTEES.
9. (a) Every a~ded school except those classified as
Farm · Schools s hall for pu.rposes ot this Proclamation be under the jurisdiction of a Commrttee · which shall consist of three, five or
seven. members as the Director may decide
and · shall -be elected for a period of three
years by the parents having one or more
children o n the roll of the said school at the
time of the election and of the members of
the Commjttee a bare majority sh all · form
a quo rum ;

(b) Whenev~r the parents do not take advantage
of any opportunity afforded them under the
provi,sions of this section of electing a committee, the Director may either appoint a commiHee to hold office for a period of three
years o r may himself manage the schoo l and
p erform all the functions of a committee for
the said period of three years.

(c) It shall hereafter b e the duty of the Director
on every occasion when any committee has
completed a three-year period of office, or
when any public school has in t erms of subsection (b) hereof been managed by the Di rector without a comm ittee for a period (Ji
three y ea rs, to afford parents an opportunity
of electing a committee for that school under

of doo r een antler persoon 1vettig handelende
in die hoedanigheid, of eJ,igeen behorende
tot het personeel, of wetti_g handelende onder
het gezag, van zodanige n, -=diese inspekteur.
(c) D e Administrateur kan rc1gulaties maken : ( i) op de m ediese inspeklie van leerlingen,
onderwijzers geb ouwc11 en pcrcelen bij
enige school ;
(ii) hehorende de aan stelli •1g, e molumen1en,
dienstvoorwaa rden en pensioens rechten
van m ediese inspekteurs tn schoolverpleegsters, o nderh evig aan •Je voorziening in
zodanige fondsen als V;~n tijd to t tijd gestemd kunnen wo rd en:
(iii) in het algemee n, op df;' betere uitvo ering
van de bepaling en Yan dit artike l en ter
bevo rdering van de do ':leinden ervan.
7. De hepalingen van ProklamatiE No. 7 van 1921
en· welke rcgulaties ook al daarnhder uitgevaardigd
en welk amendement ook al d:?arvan, zullen van
toep assing zijn op het Oeparte1rn~nt van Onderwijs,
en de funktie van de Rekenmcester zal zijn hct
verrichten van al het wcrk nodig i oor en behorende
tot de Administratie van zaken 1,etreffende onderwijsfinancien met inbegrip van de adminis tratie
van alle fonds en gestemd ten aanzien van opvoedkundige d iensten en de koYitrole van alle inkomsten voortvloeiende uit opvoc dkundige bronnen .
8. De Administrateur kan, na behoorlike kennisgeving,
o ndersteuning ten hele of ten d ~!e o nthouden aan
een krachtens deze Proklamatic opgerichte of erkende inrichting wanneer zod a nige inrichting :-(i) niet op een bevredigende en doeltreffende
wijze beheerd wo rdt, of
(ii) niet !anger de fu nktie ve n ult, \Vaarvoor die
o pgericht of erkend wordt, of
(iii) niet !ange r no d\g is voor on de rw ijsdoeleinden .
Dee 1 2.
EUROPEES ONDER\Ji"IJS.
H oofd stuk III.
PLAA TSELIK BESTUUR DOOR SCHOOLKOMITEES.
9. (a) Elke ondersteunde school, b ehalve die-, geklassifiseerd a ls plaatss cho i ~n, s taat, voor de
doeleinden van deze Proklamatie onde r jurisd iktie van een komitee, dait, volgens de beslissing van de Oirekteur, tiit drie, · vijf of
zeven !eden bestaat, en wortlt voor 'n tijdperk
van dric jaren gekoze n dohr de o uders, die
een of meer kinderen op de register van de
gezegde school h ebben ten tijde van d e verkiezing ; zull ende een volstrel<te m eerderh eid
van de !eden va n het kon iitee een kwo rum
vo rmen.
(b) Wanneer de ·()Uders geen g:i:hruik makcn van
een ·gelegenheid hun gegf \•en krachtens de
bepalingen van dit artikel <im een komitee te
kiezen, kan de Direklettr een komitee aanstellen om voo r een tijd va,n drie jaren ambt
te 'hekledcn, of, zclf de sdiool bestieren en
alle funktics van cen komifee, gedurcndc het
ge no emde tijclperk van dri •: ja r en, vervullen .
(c) Daarna is hct de plicht ' an de Direk teur,
bij icderc gelcgenheid wa, 1neer ecn komi tee
een diensttijd perk va n drie j,,ren voltooid heeft,
of \Vanncer een Of)enbart school <,vereenkomstig het bepaalde van ~•,b-artikel (b) hiervan gedurende . een tijdpe;k van drie jaren
bestierd is geworden door d •: Direktettr zonder
een komitee, de ouders i ii de gelegenhcid
te stellen krachtens de heirnlingen van dezc
Proklarnatie een komitee '•ior die school te
0

Official Gazette, 17th December, 1921.

458

I

the provisions of this Proclamation : provided
that when the period of t:ffice of any commiJtee
shall· have expired. and a Jiew committee has not
been elected-Or appointe;J under th e provisions
of this Proclamation, th i: outgoing committee
shall continue in office wHil the new committee
has been elected or appointed, hut in any
case not fo~ a perrod loni1er than three months.

kie;zen; be}:Joudens dat, wanneer de dienstijd
van een Komitee afgelopen is en een nieuw
komitee niet gekozen· of aangesteld is krachtens de b epalingen van deze Proklamatie het
aftredende komit~e in dienst 7-al blijven tot
het nieuwe 'komitee gekozen of aangesteld
is, echter in geen geval voor een langer tijdperk dan drie maanden.

(d) In the case of the est<1.blishment of a new
school, the Director shatl within a reasonable
time after the o pening p f the school, afford
parents an opportunity <Jf electing a committee
for that school and the Director shall ln the
meanwhil e hims elf marn1ge the school and
perform a ll the functiorn~ of a · committee.

(d) In geval cen nieuwt: school gesticht wordt,
s telt de Direkteur, binnen een redelike tijd
na het openen van de school, de ouders in
de gelegenheid een komitee voor die school
te kiezen, en de Direkteur bestiert inmiddels
de school zelf en verricht alle funkties va n
een komitee.

(e) No twithstanding anything in this section contained, it shall be lawful 'f:..,r the Director, after
consulting with the con!inittees (if any) concerned, to determine th~t any two or more
schools within a distrid shall be · managed
by a single committee ii:lstead of by separate
committees. Whenever lhe Director has so .
determined, the existing committees (if any)
of the said schools shali on a date fixed by
the Director go out of d fite, and thereupon
steps shall be taken for hie election by parents
of a single committee Io manage the said
schools. All and singui~r the provisions of
this Proclamation o r of ciny regulations relating to the election, tenr,1re of officeJ qualification of members, and (iowers and duties of
a. school committee shall rn u tat is mu tan•
dis apply in respect of the members of such
a combined committee.
10. In each and every case where a committee- is to b e
constituted under the provisions of this Proclamation it shall be the duty ,:,f the Magistrate of
the district in w hich the schoo! is sifoate, to appoint
a polling and returning o fficd, who s hall conduct
the election under regulations framed by the Administrator; provided that whe11t"ver a poll is demanded by or on behalf of a.,·y candidate at the
meeting of parents called k ;r the election of a
committee, the polling and rC:lurning officer shall
fix a date for the necessary· election and issue
by post or by hand to eaEh electo r a voting
paper containing the names '::?f all the nominated
candidates, and receive the P? per again from the
elector by post or by hand.

11. It shall be co mpetent fo r any WJlling and returning
officer to appoint an • electi<HJ- officer or ·election
officers to conduct the electi•J n in whole or in
part in accordance w ith regulations lawfully framed,
o r to assist in the conduct of the election as
circumstances may require.
12. In order to carry out the pro\.'/,;;ions of sub-section
(a) of section nine hereof, it s hall be lawful for
the Administrator to frame <i!!d issue by notice
in the Gazette regulations f.:Jr conducting the
elections of members ·o f connllittees.

13. (a) No person
( i) convicted -of treason : or
(ii) co nvicted o f murder, rape, theft, perjury,
forgery or other crih1e o.f like degree
\\'ho shall no t have ;-eceived a · fr ee pardo n ; o r
(iii) being of unsound mia d; or
(i\') being an unrehabilit:-ded insolvent ; or

(e) ~iett egens taande tegenovergestelde bepalingen in dit artik el, kan de Direkteur, na overleg met de betrokken komitees '(mits die er
zijn) b epalen dat twee of meer scholen binnen
een distrikt bestierd zullen ,vorden door een
enkel komitee instede van door afzonderlike
komitees. Wannecr de Direkteur alzo bepaald
heeft, tred en de bestaande komitees (mits die
er zijn) van de gezegde scho!en op een door
de Direkteur vast te stellen datum af, en vervolgens worden stappen· gedaan tot de verkiezing door oudcrs varr een enkel komitee
t er bestiering v~n de _gezegde scholen. Aile en
in het biezonder ·de b~palingen van deze Proklamatie of van enige regulaties_ betreffende
verkiezing, arri'btstermijn, . bevoegdheid· van
!eden en. bevoegdheden en plichten van een
schoolko mitee gelden mu t a tts mu tan dis
voor de !eden van zodanig gek_o mbineerd
komitee. ·
·
·
10. In ieder en elk geval, waa r krachtens de b epalingen van deze Proklamatie een komitee gevormd
moet worden, is het de plicht van de Magistraat
van het distrikt, waarin de school gelegen is,
een ·s tem- en verslaggevende be_a mbte aan te stellen, die de verkiezing zal Jeiden volgens doo r de
Administrateur opgeste\de r~gulaties, behoudens,
dat, wanneer een stembus wo rdt verlangd doo r.,
of ten behoeve van, een kandida11t bij . de vergadering va n o udc rs opgeroepen ter kiezing van
een komitee, de s tem- e n verslaggeven~e heambte
een datum zal vaststellen voor d~ nod~e. verkiezing
en aan iedere kiezer pe r post of pt}r: boodschapper
zal uitzenden ee~ .stembr(efje> hev·attende de namen
van al de genomineerde kandidaten, en. he t briefje
van de kiezer per post .of per boodschapper weer
zal terug on tvangen.
·

"11. ledere stem- en verslaggevc·n d~ beambte kan een
stemopnemer of stemopn emers aanstellen om de
verkiezing geheel of gedeeltelik u'it te voert:n overeenkomstig wettig opgestelde regulaties, of om
hulp te verlenen in het uitvoeren van d.e verkiezing
al naar mate omstandighcden ·_v ereisen.
12. Ter uitvoering van de bepalingen van sub-artikel
(a) van artikel n egen hie rvan, kan de Administrateur regufaties opstellen -b etreffende-. het b eheer
van de ve rkiezingen .van !eden van schoolko tnitees
en ze bij kennisgcving in de Officiele Koerant uitvaardigen.
13. (a) Niemand,
( i) veroordeeld wcgeus. verraad; of
(ii) veroordeeld wegens mootd, verkrach ting,
meineed, diefsta l., vervalsing · of een and ere misdaad van der.gelike g raad en die
geen volledige kwijtschelding van s traf
verkregen heef~1 of
·
(iii) zijnde van zwakke geestvermogens ; of
(iv) :zijnde een o ngcrehabiliteerde insolvent, of
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( v) being a teacher employed in a full-time
or part-time capacity,

( v) zijnde een onderwijz.er geemployeerd in
vol-tijd of part-tijd ho,:danigheid,

shall be capable of being elected, or of continuing to be a member of a committee.

z~I bevoegd zijn gekozen t~: worden, of aan
te blijven, als lid van een jcomitee.

(b) Anv member of a committee who shall absent
himseh from three consecutive ordinary meetings ,of the committee without leave from
the mmmittee being first had and obtained
shall ipso facto vacate his office.

(b) Een lid van een komitee, a?.t afwezig is van
drie achtereenvolgende gew.:-,ne vergaderingen
van bet komitee, zonder voofaf verkregen verlof van het komitee, treedt ipso facto af.

14. No person shall be disgualified from serving as
a member of a oommittee

(i) by sex; or

(ii)

by the fact that he is not a parent.

15. If anv member of a committee shall, during the
currency of his period of office, die, resign, or become ,or be found to be disqualified under any law,
it shall and may be la,vful for the remaining
members of su<:h committee at a meeting specially
. called for the purpose after such notice as may
be provii:led for by regulations issued by the
. Administrator, bv the votes of the majority present
at such meeting to elect a successor to fill the
vacancy so caused, and such successor shall serve
until the next ordinary eledion of such committee.
16, Whenever, ,owing to the resignation of elected
members of a rnmmittee,. or for some other cause,
there ·remains an insufficient number of members
of such ccommittee to form a quorum, it shall be
lawful for the· Director to appoint successors to
fill the vacancies so caused, and such successors
shall serve until the next ordinary election.

17. In the event of a wmmittee failing for any reason,
whether by non-assemblage or otherwise~ to carry
out all or anr of the provisions of this or any
other law, er.of any regulations lawfuIJy framed
and promulgated under this or any other law, it
shall be lawful for the Director to order such
<.-ommittee to perform its functions; and in the
event of uon-<.-ompliance to declare such committee
dissolved and thereafter to cause a new committee
to he nominated and aleded in the manner already
provided for, arid in the event of no nomination
of candidates being made or if made no such
new oommittee being wnstituted within three
months after the date of the Director's decision,
it shall be lawful for the Director to appoint an
the members of such committee; p110vided that
-whilst there is no committee, the du,ties of the
committee shall be discharged by the Director.
18. No members of a committee shall receive any payment, ·direct or indirect, pecuniary or otherwis,e,
for or in connection with his service as su<:h
member.

14. Niemand is onbevoegd te dienr:,l als een lid van
een schoolkomitee.
(i) wegens sekse; of
(ii) wegens het feit, dat hij ge.:: 11 ouder is.
15. lndien een lid van een komit -:-e, gedurende de
loop van zijn ambtstijdperk sterft, bedankt, of krachtens enige wet onbevoegd wordt ,if bevonden wordt
onhevoegd te zijn, is en kan h,ct wettig zijn voor
de overige !eden van dat komit,~e, op een daartoe
speciaal opgeroepen ve~gader ing, na zodani_ge
kennisgeving als bepaald kan ii.in bij regulatles
uitgevaardigd door de Admini '>trateur, door de
stemmen van de meerderheid aanwezig op zodanige vergadering, een opvoi /{er te kiezen ter
vervulling van de aldus veroorz ?akte vakature, en
zodanige opvolger dient tot de 1:olgende gewone
verkiezing van dat komitee.

16. Wanneer, wegens de bedanking ,·an ge1:ozen !eden
van een komitee. of om de een of andere reden,
er een ongenoegzaam aan'tai ifden van elk zulk
een komitee is om een kworuni te vormen, kan
de Direkteur opvolgers aanstefien om de aldus
veroorzaakte vakatures te vullen_ en zodanige opvolgers dienen tot de vo!gende f:eworie verkiezing.
17. In geval een komitee in gehreh blijft om enige
reden door niet te vergaderen ;c(f andersztns, alle
of enigc van de bepalingen v3n deze of enige
andere wet, of van enige regulaties wettig op•
gesteld en afgekondigd krachtt:ns deze of enige
andere wet, uit te voereri, kan de Direkteur dat
komitee gelasten zijn funkties le verrichten ; en,
in geval daaraan niet voldaan ii·ordt, dat komitee
ontbonden verklaren, en daarna •:en nieuw komitee
doen nomineren en verkiezen op de reeds bepaalde
wijze, en indien. er geen nomina tie van kandidaten
plaats hceft of, indien wel, getcn zodanig nieuw
komitee gevormd wordt binnen drie maanden na
de datum van de beslissing van de Direkteur, kan
de Direkteur al de leden van dat li-omitee aanstellen,
hehoudens, dat zolang er geen komitee is, de
plichten van het komitec door de Direkteur zelf
verricht worden.
18. Geen lid van een komitee ontvahgt enige betaling

direkt of indirekt, in geld of a,,cterszins, voor, of
in jverband met,.
zijn dienst
als zodanig
lid.
.
.PLICHTEN EN BEVOECiDHEDEN VAN SCHOOL-

DUTIES AND POWERS OF SCHOUL
COMMITTEES.
19. It shall be the duty of the committee of any school

(i) to exercise a general su.pervision of the school,
including the fabric and grounds, subject to
the regulations framed by the Administrator,
provided that they are not inconsistent \Vith
the provisions of this Proclamation, or an_,.
other law;
(ii) to earn· out such regulations as may be fraincd
by the' Administrator under the pro\·isions of
this Pn:iclamation in regard to such matter~
as may be relegated tn the Committee b,· tht'.
Administrator;
(iii) to irwestigate the representations of parents
and ad,:ise the Director upon them;

KOMITEES.
19. Het is de plicht van hct ko mitU • ,;an enige school
( i) algemeen toczicbt te houciu1 op de school,
insluitende het gebouw en . de grond, onder\vorpcn aan de door de Administrateur opgesteldc regulatics, mits zij niet in strijd_ zijn_
met de bepalingen van defe Proklamat1c ot
die van enigc andere wet,
(ii) z(1clanigc rcgubtics ten uih ;,er te brengen als
daar de Admini:;trateur kra::'htens de bepalino-en van deze Prokiarriatic opgeste!d kunnen
; ·orden, in Vf'.rband met Z1)danige zaken als
door de Administrateur aaiir het komitee opgedragen k,unnen zijn;
... )
( Ill, de representaties Yan oude1s na te vorsen en
de Direktem eror, tc adYiscren,
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(iv) to advise the Directo r i11 al\ matte rs affecting
the w elfare of the . school ;
(v) to act when requested in a consultative capacitv in· the _ selection of teachers for the
school a nd o f Superintendents, supervisors and
matrons of the hostel.
C h apter

rv.

ESTABLISHMENT AN D CLASSIFICATI ON OF
SCHOOLS.
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(iv) d e Direkteur in alle zaken, hehelzende het
welzijn van d e schooL . va n advies te dienen;
(v) in een raadplegende hoedanigheid volgens de
wens van de Oirektcur te dienen in de keuze
van onderwijzers voo r de school en superintendenten, toezichtcrs en matrones van het
hostel.
· ·
H oo fd s tuk IV.
H ET O PRICHTEN EN DE IN DELI NO VAN
SCHOLEN.

20. (~). O nderwo rpen aa n d e bepalingen van deze
Proklamatie kunn en scholen worden opgericht
ter
vcrschaffing van o nderwijs aan Europese
schoo ls may be establishe1J fo r the purpose
leerlingen;
en alle zodanige scholen, alsmede
of affo rding education to European pupils,
alle andere s cholen, w elke V<'i6r het in werking
and all such schools togeth er · with all other
komen van d ezc Proklamatie voor hetzelfde
schoo ls th at have prior to the commencement ·
do
e! werden opge richt, wo rden ing cdeeld in
of this P w clamation been ~s tablis heil for the
een of andere d e r volg ende a fdelingen, of
same purpose, shall be ci f!ssifi.ed in o ne or
overeenkomstig de bepaiingen van dit ho ofdo ther of the following di.visio ns or i11
stu k en hoofdstu k V hiervan;
accordance with the provishms o t this chapter
sekundaire scho len, ingedeeld als hogere
and ch apter 5 hereof;
scholen (hierna g enoemd ho_gere scho len);
seco nda ry s chools gradeq a s high schools
sekundaire scho len, niet ingedeeld als hog ere
(hereinafter referred to as hig h schools);
scholen (hi erna genoemd m iddelbare
seconda ry schools not g raded as high
scholcn);
schools (hereinafter refen~d to as secondary
primaire s cho len ;
schools);
plaatsscho len.
p rima ry schools ;
(b) Onderwo rpcn aan d e bepaling en hierin nader
fa rm schools.
vervat, de hoogste en laagste s tanda ard in
zulk
een school, d e vakken van o nderricht,
(b) Subject to the provisio ns hei•einafter co ntained
en de sekse van d e in te schrijven leerlingen,
the highes t and lowest sta i,ctard in any such
zijn in elk geva l o nderworpen aan d e goedschool, th e subjects of ins truction, and the
keuring van de Direkteur.
sex of the pupils to be enrQlled s hall in every
case b e s ubject to the appr0Val of the Director. 21. H o gere scholen zijn scho len, welke georgan iseerd
zijn, het person eel h ebben en ingericht zi jn voor
2L High Schools s hall be schools org anised, staffed
o nde rwijs tot de tiende s tandaard.
...
and equipped for instruction t ! p to the tenth
De vo lgende bepaling cn zijn toepasselik met
standard.
b etrekking to t hogere scholen :
·
( i ) Ecn hoger e . s ch ool kan te eniger tijd o pThe follo wing provisio ns s hqll ap ply in ·respect
<it high s chools :
gericht w o rden h oofdzakelik of uitsluitend ter
verschaffing van o nd erwijs bove~1 d e zesde
( i) A high schoo l may at any !!me be established
s tandaard; en d e eerste indeling van zodanige
mainly o r exclusively
the purpose of
inrichting wordt vastgesteld door d~ Oirek~
affording education above the sixth standard;
teur.
and the firs t grading of SW\h instituUon shall
(ii) E en rniddelbare school kan · erkend worden
be determined by the Direclti r.
a is een ho g ere school, indien de Direkteur
(ii) A seco ndary sclwol may h e recognised as a
overtuigd is dat de plaats elike onderwijs behig h school if the Director is s atisfied that
ho eften zoda nige erkenning vereisen, en inthe educatio nal needs of U-! e locality call for
dien een minim u m gerniddelde inschrijving
such recognitio n, and if a minimum average
van veertig leedingen in de zevende en achtste
enrolment o f fo rty pupils i,! the sevrnth and
standaards tezamen ge nomen, behouden werd
eighth standa rds combined has been maintaivoor ten mins te een kompleet kalenderjaar.
ned fo r at least one compide calendar year.
(iii) Een hogerc;: s chool blijft niet als :zodanig erkend tenzij d e Direk teur overtuigd is, dat de
(iii) A high school shall not continue to be
plaatselike o nde rw ijsbehoeften zodanige erreco gnis ed as such, unles~ th e Directo r is
kenning vereisen, of indien die s chool voor
s a tis fied that the educatio f1a l needs of the
een tijdperk van drie komr1lete kalend erjaren
iocality call for su ch rec-ogni tion, o r if for
g efaald heeft een m inimum g emiddelde in•
a ped o d o f three complet~--cal endar years it
s chrijving van tien leerlingen in d e negende
has fail ed to maintain a i'n inim um average
en tiende standaards, tezamen g em)men, te
enro lmen t o f ten pupils i\1 the ninth and
behouden.
tenth standards combined.
22. Middelbare scholen, zljn scholen, welke geo rgani22. Secondary schools shall be sch rn1 ]s o rganised, stafse erd zijn, het p ersoneel hebben en ingericht zijn
fed and equi pped for instructiori up to th e eighth
voo r o nderwijs tot d e achts te standaard, behoustandard, provided that in special ca ses the Director
d ens, <lat in speciale gevallen de Direkteur zolang
may autho rise fo r so long as the circums tances
d e o mstandigheden waa rbo rg en de uitb reiding van
warrant the ext ens ion of the l'i1rriculum of a seh et leerplan van een m idd elbare s chool tot de
co nda ry scho o l up to th e tenth ; tanda rd. The foltiende standaard kan autoriseren.
lo wi ng provisic,ns shall apply in respect of secon· De volgende bepaling en zijn toepasselik met
dary scho ols :betrekking tot middelbare scholen:
(i) A s econdary school may at anv time be
( i) Een middelba re s chool kan te eniger tijd opestablished mainly or exclm,ivelv for the purg ericht worden boofd zakelik of uits!uitend ter
pose of affo rding educatim:i ab"ove the sixth
verschaffing van o nd erwijs hoven · d e zesde
standard ; and the first grq cting of such instandaa rd ; en de eers te indeling van zodanige
stitu tion shall b e deterrn int:.d by the Director_
inri chting w o rdt dQOi d e D irek t eur vastgesteld.

20. (a) Subject to the provisions oi this Proclamation

for.
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(ii) A p rima ry school may be recognised as a
secondary sch ool, if the Director is satisfied
that the educational needs of the locality call
for such recognition and if a minimum average
· enrolment of twenty pupils in the fifth and
sixth standards combined has been maintained
for at least one complete calendar year.
(iii) A secondary school shall not continue to be
recognised as such, unless the Director is satisfied that the educational needs of the locality
call for such recognHion, or if fo r a period
of three complete calendar years it has failed
to maintain a minimum · average enrolment
of ten pupils in the seventh and eighth standards cQmbined.

23. Primary schools shall be schools organised, staffed
. and equipped for instruction in the lower standards,
· the highest standard in the curriculum of a ny such
school being s ubject to the app roval of tl1e Director.
The foll6wing pmYisions shall apply in respect
of primary s chools :
( i) A primary school shall not be es ta blished or
recognis ed, unless the Director is satisfied that
the educational needs of the localitv call for
such es tablishment •Or reoognition, that a reguJar attendance of at least 15 pupils can be
maintained and that the accommodation propos ed to be utilised is suitable for the purpose.

(ii) A primary school shall not continue to be
recognised as such, unless the Director is satis·fied that the educational needs of the locality
call for such recognition, or if for a period of
two school quarters it has failed to maintain
a minimum average attendance of fifteen pupils.

(iii) Priman- schools shall be classified in three
groups: th e placing of a school in o ne or the
o ther of these groups bein_g determined by
its average enrolment in all standards for the
complete calendar year immediately previous ,
. Of: •· C
151 pupils and over: Group A,
51 pupils and over: Group B,
15 pupils and over: Group C.
(iv) The group in which a primary school is on
establishment to be plaeed s hall be determined . by the Directo r as n early as possible
in accordance with the nrovisions of the preceding paragraph (iii). ·

24. Farm schools shall be schools or:ganised, staffed
and equipped for instruction in the lower standards,
the highest standard in the curriculum of any such
school being subject to the approval of th e Director.

(ii) Een primaire .<:hool kan erkend warden als
een middelbar,' school, indien de Direkteur
o vertuigd i~, d:H de plaatselike onderwijsbehoeften zodanii!e erkenning vereisen, en indien een minin:'.;m gemiddelde inschrijving van
twintig leerlinf; : n in de vijfde en zesde standaards_, tezame:1 geno men, behouden werd voor
ten mmste ee:; kompleet kalenderjaar.
(iii) Een middelba r ;i school bltjft niet als zodanig
erkend tenzU :~c Direkteu r overtuigd is, dat
de pla atselike '.) :1derwijsbehoeften zodanige erkenning verei•/ :n, of indien die school voor ·
een tijdpcrk q n drie komplete kalenderjaren
gefaald heeft ·::en minimum gemiddelde inschrijving van . tie n leerlingen in de zevende
en achtste st:;.:,ctaards, tezamen genomen, te
beho uden.
23 . Primaire scholen zih sd10len, welke georganiseerd
zijn, h et personeel hebben en ingericht zijn voor
o nderwijs i_n de lag,: >: standaards, zijnde de hoogste
standaard m het le:,rplan van een zodan_ige school
onderworpen aan d :, goedkeuring van de Direkteur.
De volgende tiepalingen zi_in van toepassing
op prim a ire scholei::
·
( i) Een primaire :\chool wo rdt niet opgericht of
erkend tenzij ;➔e Direkteur overtuigd is, dat
de plaatselike ;'. 11derwijsbehoeften zodanige o prichting of er Fenning vereisen, dat een gercgeld schoolb ~zoek van ten mins te vijftien
leerlingen kar:. . g-eh andhaafd warden, en dat
de plaa!sruinlt'.:, die men zich voorstelt te gebruiken, voor het doel geschikt is.
(ii) Een primaire school blijft niet als zodanig
erkend tenzij le Oirekteur overtuigd is, dat
de plaatselike c1derwijsbehoeften zodanige erkenning verei .:i :: n of indien die school voor
een tijdperk •.· an twee schoolkwartalen gefaald hecft ee:': minimum gemiddeld schoolbezoek van , i ifticn leerlingt;:n te behouden.
(iii) Primaire scho; ~n worden ingedeeld in drie
g roepen, word :!ncte het.plaatsen van een school
in de ene of c; : andere dezer groepen vastges teld door de g-emidd elde inschrijving in alle
st~ndaa_rds voe +- het komplete kalenderjaar onmtddelhk voo r".fgaa nde, van:
151 en m : ~r leerlingen: Groep A,
51 en m :: '::r leerlingen: Groep B,
15 en m :' '::r leerlingen: Groep C.
(iv) De groep, \\;:::Tin een primaire school bij de
oprichting mo{t geplaa tst worden, wordt beslist door de L: rekteur zoveel mogelik in overeenstemming :het de bepalingen van de voor•
gaande para g i:aaf (iii).
•

24. Een plaatsschool is ':en s chooi, welke georganiseerd
is, het personcel h :, cfl en ingericht is voor o nderwijs in d~ lagere ;tandaards, zijnde de hoogs te
standaard in het !,_ ~.T plan van een zodanige school
o nderworrcn aan ti ::: g-oedkeuring ran de Direkteur.
De ,iolgende ;::,~j)alingcn zij n ,·an toepass ing
met betrekking tc, plaatsscholen: -0

The following provisions s hall applv in respect
of farm schools:. .
( i) A farm school shall not be established or
recognised unless the Director is satisfied that
the educational needs of the locality call for
such establishment or recognition, that there
is reaso nable certainlY that the minimum average attendance of ten pupils can be maintained, and that the accommodation proposed
to be utilised is suitable for the purp0se:
provided that it shall he a condition <)f
establishment that the proprietor 0f the farm
on which the school is situa ted o r other appropria te person shall furnish free of chargt>
to the satisfaction of the Director, board, residenc e and laundry for the teacher, a suitahlr
schcolroom a nd a·lso transport fo r ·th e teacher
~nct all schooi equipment from and t0 r ailhead:

( i) Een plaatssch 'J! wordt niet opgericht nf erkend tenzij ct,~ Dirckteur overhiigd is, d at de
plaaiselike o r: ·Jerwijsbehoeften zodanige oprichti_ng 0 f cJ:enning vereisen, dat er een
rcdehke 1.ekeii'. ~:id bestaa t dat een minimum
gemidd eld sc,:: ;o lbezoek van lien leerlingen
kan gehandh ; dd worclen, en dat de plaatsruimte, die 1r ;;n zich voorstelt te gehruiken,
voor het doe! 1.reschikt is; behoudens. dat het
een ,·oorn·c1 a. :1e \·an ·oprichting· is,· dat de
eigenaar van ::•~ plaats, waarop de school gelege n is, _of ee: ~ ::inder geschikt pcrsoon, kos teloos ter be~-r(iiging \'an de Direkteur logies,
inwoning- en -.•:as aan de ondern·ij1.er als-
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provided further that the Pirector s hall have
the power to enter into agreements in writing
with persons d esirous of establishing farm
schools or of continuing existing farm schools.
Such agreements may provide (a) for an undertaking that the school shall continue to be
carried on for a period to be stated in the
agreement; (b) for any other conditions not
inconsistent with this Proclamation that the
Director may .d eem expedient.
(ii) A farm schooi shail not continue to . be recognised (a) unless the Director is satisfied in
regard to the management of such school,
and (b) unless in his opinion ihe educational
needs <)f the locality caU for such continued
recognition, or (c) · if for a period of two
school quarters it has , faiied tu maintain a
minimum. average · attendance of ten ,pupils.
(iii) The whole of the cash salary of the teacher
as fixed by the Director sh al.1 be paid by the
Department.

25. The classification of schools shall be con~idered
annually at the close of each year.
Ch a pter V.
TRADE SCH OOLS AND INDUSTRIA L SCHOOLS.
26. It s hall b e lawful for the Adminis trator, out of

27.

28.

fun<ls provided for that purpose to estabiish and
maintain in any part of the Territo ry trade schools,
which shall be u.ndenominational in character, for
the education and t~aining of European children
in industrial pursuits, induding agriculture; and
the management and maintenance of any such
school shall ves t in the Director.
f or such trade schools it s hall be competent for
the Administrator· to make regulations:-( i) governing the a dmissio n, maintenance, training, withdrawal, and expulsion ot. pupils;
(ii) instituting scales of fees and for the remission
of fees in the case of indigent pupils; and
(iii) governing the establishment and maintenance
in certain approved cases o f boarding departments in connectio n with such trade schools,
inchiding the provisio n of scale.s of charges
fo r boarders and the remission in whole ·o r
in part ot the boarding charges of indigent
pupils.
The salaries payable to teachers and instructors
shall be fixed bv the Administrato r and with all
other expenses
such schools shall be paid from
the public funds.
ln the selection or pupils for admissio n to a trade
school prefe rence ·shall be given to children who
are between th;e age of thirteen and the upward
limit of co m pulsory attendance and who have not
completed the primary course. No o ther pupil
shall be admitted without the special consent of
the Administrator.
It shall be lawful fur the Administra tor out of
•funds prodded for the purpose to make gra nts in
aid o f trad e or industrial schools no t provided by
the Department. Any such school receh:ing a
grant shall obser\'e the same conditions in regard
to management, inspection, returns and s uch other
requirements as are laid down in the case of
ordinary private schools.
It shall be lawful f,H" the Administrator out of
funds provided fo r the purpose to make grants in
aid of trade and industrial schools established
for the purpose of giving instrudion fo other
than European children on s uch conditions as he
may prescribe.
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mede een gcschiktc schoolkamer zal vcrsch affen ook het vervoer voor de c;nderwijzer. en
a lle schooluitrusting van en naar ' t spoorweg
station; en behoudens verder, dat de Direkteur de macht zal hebben schriftelike overeenkomsten aan te gaa n met personen, die
plaatsscholen wensen op te richten, of die
voort wensen te g aan met bes~aande plaatsscholen . Zulke overeenkomsten kunn en voorziening maken: (a) voor een onderneming,
dat de school voort zal gaan gedreven te
worden voor een in de overeenkomst te melden tijdperk; (b) voor enige and ere voorwaa rden niet in strijd met deze Prokla1natic., welke
de Direkteur raadzaa m kan achten.
(ii) Een plaatsschool blijft niet erkend, (a) tenzij
de Direkteur tevreden is met het bestuur van
zuik een school, en (b) tenzij volgens zijn
mening de plaatselike onderwijsbehoeften zodanige verdere erkenning vereisen, of ( c) indien die school voor een tijdperk van twee
schoolkwartalen gefaald heeft een minimum
gemiddeld schoolbezoek van tien leerlingen
te behouden.
. (iii) Het _gehele kontante salaris van de O nderwijzers, zoals vastges teld door de J)irekteur,
wordt door ' t Departement betaald.
2:'>. De indeling van scholen wordt jaarliks aan 't
einde van elk jaar, overwogen.
Ii o of d st u k V.
AMBACHTSCJ-iOLEN EN INDUSTRIESCHOLEN.
26. De Administrateur heeft het recht, uit g elden door
de Administratie voorzien voor dat doe! in enig
dee] van dit gebied ambachtscholen op te richten
~n te onderh ouden welke o nsektaries zijn, voor
h et ondenvijs en de opleiding van Europese kinderen in industriele werkzaamheden insluitende
landbouw, en het bestuur en onderhoud Yan enig
zulk een school berust bij de Direkteur.
·
27. Voor mike ambachtscholen kan de Administrateur
regulaties maken op: ( i) de to elating, h et verblijf, de opleiding, het
uitnemen en de uitzetting van leerlingen ;
(ii) het invo eren van schalen van schoolgelden
en op het kw ijtscheld en van schoolgelden in
het geval van minvermogcnde leerlingen; · en
(iii) het oprichten en 011derhouden1 in zekere goedgekeurde gevallen, van kostafdelingen in verband met zulke a1tibachtscholen, insluitende
de voorziening in schalen van het kosttarief
van kostgangers en de gehele of gedeelte like
kwijtschelding van · kostgelden van minvermogende leerlingen. ·
28. De salarissen, betaalbaar aan onderwijze rs en instrukteurs wo rd en doo r de Administrateur vastges teld, en ten opzichte hiervan en alle andere uitgaven in verband met zulke scholen worden die
uit de pub!ieke fondsen betaald.
29. Bij de keuze van lecrlingen voor toelating tot een
ambachtschool wordt de voorkeur gegeven aan
kinderen, die tussen de ouderdom van dertien en
de stijgende grens van verplich t schoolbezoek zijn,
en die nog niet de p rima ire kursus hebben doorgemaakt. Geen andere leerling wordt toegelaten
tenzij met de sp eciale goedkeuring van de Administrateur.
·
30. De Administrateur kan, uit fo ndsen voor dat doel
voorzien, toelagen verlenen ter ondersteuning van
ambacht of industriele scholen, 1,vaarvoor geen voorziening gemaakt is. Zodanige school, die een toelage krijgt, is ond erhevig aan dezelfde voonyaarden
in ve rband met bestuur, . inspektie, opgaven en
andere vereisten, zoals neergelegd in ' t geval van
pr'iva te scholen.
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Ch apter VI.

APPOINTMENT OF TEACHERS AND CONDITIONS
OF SERVICE.
32. The total number of teachers to be employed in
every school, the grading of the posts to be occupied by such teachers, and the number of men and
women , respectively s hall be determined hr the
Dire.ctor:

31. De Administrateur heeft h e !. recht uit fondsen voor
dat doe-I voorzien toelagen te verlenen ter ondersteunirig van ambacht- en industriele scholen opgericht voor 't doe! om nnderricht te geven aan
andere d;m Europese kind e,/·en, o_p zulke voorwaarden als door hem mogen \Vorden voorgeschreven.
H o of d s tu i, VI.
AANSTELU NG VAN ONDER\ ~i lJZERS EN DIENSTVOORWAARDEN.

32. Het totale getai onderwijz,!rs in dienst aan iedere
school, het indelen van de posten door zulke
onderwijzers te worden ttkleed, en het getal
mannen en vrouwen respeidieYelik, wordt door de
34. (a) Uhkss oiherwise pro,·ided in the terms of
Direkteur vastgesteld.
engagement the appointment of any teacher
· may ·be terminated at the instance of such 33. Onderwijzers worden in dienst genomen op ' n
· teacher at three months' notice, provided that
schriftelik dienstkontrakt n1et de Direkteur.
such teacher gives such notice on or before 34. (a) Tem:ij anderszins bepcia.ld in de voorwaarden
.the first day of the months of .January, April,
van de overeenkomst, kan de aanstelling van
July .or October, as the case may be. Where
een onderwijzer beeim!igd worden op verwek
notice is given after the first day of any one
van die onderwijzer (n et drie maanden opof the months aforesaid, the. teacher concerned
zeggings, mits die onolerwijzer op of v6or de
shall univ be released at the expiration of
eerste dag van de m,\anden Januarie, April,
the next - ensu ing calendar quarter, provided
Julie of Oktober, on,frrsch eidenlik, daarvan
that it shall be competent for the Director to
kennis geeft. Wanne H opzegging geschiedt
accept shorter notice than three months as
na de eerste dag var-! e en der rnornoemde
laid down in this section.
maanden, zal de betro kken onderwijzer eerst
aan het einde van het i!erstvolgende kalender(b) Where a teacher's appointment is terminated
kwartaal on tslagen ,v,J rden ; behoudens, dat
at the .instance of the Director owing to rede Direkteur kortere ken nisgeving dan drie
organisa"tion or owing to the services of a
maanden, als neergeltig-d in dit artikel, kan
teache~ becoming unnecessary, i.t shall be the
aannemen.
·duty of the Director to _give such teacher three
(b) Wanneer de aanstellin g van een onderwijzer
months notice in manner as aforesaid, provided
beeindigd wordt op ve/-zoek van de Direkteur
that it shall be competent for the Director with
wegens reorganisatie of omdat de diensten
. the consent of the teacher to transfer such
van een onderwijzer m:erbo dig worden, is het
teacher forthwith, in a temporary capacity for
de plicht van de Dir ekteur om die onderperk;~· not exceeding six months, to any
wijzer drie maanden, o jJ wijze als voornoernd,
. suitabie· equivalent post which may be vacant
kennis te gevcn, beho,.:idens, "<lat de Oirekteur
iii a11other school,
met de toestemming r an de onderwijzer die
onderwijzer onmiddellik in een tijdelike hoe35, Notwithsta:n,d.ing· anything to the con.trary in this
danigheid voor een 1 tij dperk van ten hoogste
Proclamation contained, the Director mav transfer
zes maanden kan overplaatsen naar een ge_aqy'._: ,t eacher
a post in any school to any
schikte dergclijke post_. welke in een andere
vac;ant post of equal o r higher grade in a.ny other
school vakant mocht i'.!_in.
school.
35. Niettegenst?ande tegemwcrgestelde bepalingen in
· deze Proklamatie, kan de Direkteur een onder36. Any teacher employed in any school or institution
wijzer van een post in ~•nige school naar een
· · under the 'Administration who:vakante post van gelijke r-,f hogere rang in een
ander school overplaatsen.
·
( i_)" ·disobeys, disregards or makes wilful default
36.
Een
onderwijzer,
in
dienst
aan
een school of inilt cirryittg_out .a lawful order g iven to him
. rich ting onder de Admini~tratie, die:
by anjhody or person having authority to give
(i) een wettig bevel ht:m _gegeven door een
the same, or' ·by word or conduct displays
lichaam of persoon, tot het geven daarvan
1nsuhordinat'ion; o r·
bevoegd, niet gehoorlaa111t, veronachtzaamt
of moed,villig niet ui !voert, of door \\'Oorcl
(ii) · is negligent ·or indolent in the discharge of
of_ . daad insubordina ti ~ foont; of
· his duties, ·or absents himself from his school
-'(ii) nalatig o f traag· is in de verrichting van zijn
\~iithout valid reason; or
werkzaamheden, of wi'tder geldige reden van
zij"n school afwezig is; of
(iii) is or becomes ··inefficient o r incompetent for
•(iii) door oorzaken, die van zijn wit afhankelik
· the' discharge of his duties from causes within
zijn, onbekwaam of , ,ngesch ikt is of wordt
his own control; or
voor de verrichting ,·a i1 zijn werkzaamheden;
of
(iv) habituallv uses to excess any intoxicant or
(iv) ·ecn gewoonte maakt ,·an huitenmatig ge•
-drug o r· ·commits · any ·offence agains t good
bruik van bedwelmerHl 1; of verdorende stoffen
morals; or
of een verg rijp bega ,jt tegen de goede zeden; of
(v) : discloses ~onfidential information, acguired in
(v) ko nfidentielc informat;_,::, doo r hem in de ioop
the couise of his duties, otherwise than in the
van zijn werkzaam'h e1:l,~n verkregen, bekend. discharge thereof ; or
maakt an ders dan ~ri de verrichting daarvan; of
'(vi) commits any criminal offen(c ; or
(vi) een kriminele o vertre.Jing begaat; of
(vii) zijn positie als ondend jzer gebruikt ter aan.(vii) uses his position as a teacher to encourage
mo edigin'g \·an ongehr; ' 1rzaamheid aan, Qf ver.. disobedience or resistance to the laws of the
zet tegen , de \\·etten •:a n de Siaat: of
State ; 01,

33. Teachers shall be <!n_gaged o n a written contract
of service with the Director.
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(viii) engages in a ny \\·ork for remuneraiion or profit
outside of h is r1osition a's · a tea,_c_h er which,
in the opinion ; ,f the Director is prejudicial
to the proper r,erformance of his duties or
to his position ' ;is a teacher; or
(ix) without the perr!)ission of the Director speaks
at a public m~tting or contributes a nonymously or c,therr, ise to newspapers or publications of a likt:- naiure on political o r official
subj ects; or
(x) becomes a mewtber of any po litical organisation, or takes an active part in political
matte rs,
shall be deemed to have been guilty of misconduct
·and may be dealt with ·as in this Proclamation is
provided.

37. No complaint against a ny teacher of having ,ommitted any act o r om;i,sion constituting an· offence·or misconduct under the provisio ns of this Procla mation, as d efined ln the previous section, made'
by any body or per§,:m other than an officer of
the Departm ent, a principal teacher o r a committee
(or where th ere is nt.i committee by a recognised
school manager), shall be entertained by any school
authority or by the 0 irector unless the said compla int is supported by a sworn d eclara tion._

38. (a) In the event of an,• school committee considering it advisable after due inquiry that a teacher
employed in the '~i:hool for which it is responsible should be di~missed, or otherwise suitably
dealt with by re4.s on of the fact that, in the
opjnion of the q ,mm ittee, such teacher has
been guilty of 111\sconduct as defined in sectio n th i rt y - s i >i , the committee shall, w ith
o r without susperrding the said teacher, communicate his nan; e to the Director together
\Vith a statement rif the facts and its recommendation in th e cas e. On receipt of su ch commun ication it sha lj be the duty of the Director
to investigate th e 1;:ase and to confirm o r other,
,,·ise deal with il! e action proposed by such
commi ttee.
(b) If for any of the r-t:asons mentioned in section
t hirt y - s i x, or i:ti r other good and sufficient
reason, it should appear necessary to take
action in regard fo a teacher, the Director
may, o~ his own initiative, with o r without
suspendmg the s~,d teacher, proceed to deal
with the case; bt_1t before finally coming to
a decision, the Director shall _give the teacher
concerned an OPP!)rhmity of being h eard or
of submitting in w riting his explanation, denial or defence, wtiich shall be forwa rded to
the Director throurrh the responsible principal
teach er (if any) o~ committee, · whose reports
on the case shall slso be submitted.
( c) Whenever procee{1ings are taken uuder this
chapter against art\' teacher, he shall be entitled to be heard· either personally o r by a
duly authorised r-cpresentative, and to be
present at any enquiry which. may be
nec~ssary and tG be represented thereat;
and he. shall b1 permitted to produce
such evidence as he may think fit and
shall be entitled to be confro nted ' wi th
and to cross-exami,ne any perso n whose evidence, s ta tement Cjf complaint is adduced in
support of or in C<.1 1m ection with the proceedings against him.
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(viii) buiten zijn betrekking als een onderwijzer,
.voor beloning of winst, ander werk aanneemt,
h,ctwelk, in de opinie van de Direkteur n adelig
is voor d e behoorlike verrichting van zijn
werkzaamheden of voo r zijn betre:kking a ls
'
·
een onderwijzer;
(ix) zonder verlof van de Direkteur <~p een publieke vergadering spreekt, of bijdragen maakt,
naamloos of anderszins, aan nieilwsbladen
0f publikatie!, va n gelijke aard 1· over publieke
of off.idele rmderwerpen; of
(x) lid wordt van een politieke orgapisatie, of
een aktief dee! neeint aan poHtieke· zaken;
word! gea ch t schuldig te zijn aan wangedrag en
kan, overeenkomstig het bij, deze -Prnklf!·n tatie bepaalde, behand eld \Vorden. · · ·
37. Geen a anklacht tegen een onderwijzer, dat hij
iets gedaan of verzuimd heeft, hetwelk krachtens
h et bepaalde bij deze Prokiamatie, als. omschreven
in bet voorafgaande artikel, een overtreding of
wangedrag uitmaakt, ingeb racht door een Jichaam
of p ersoon, ··bdialve een ambtenaar van het D epartement, een hoofdonderwijzer -of ee11 ko mitee
(oi, waar er een komitee bestaat, door een er•
ken de schoolbestuurder), wordt ·overwogen door ·
een schoolauto·r iteit of door de Drrelcteur, tenzij
die aanklacht door een beedigde verklaring g estaafd is.
38. (a) Mo cht, na behoorlik c>nderzoek; een schoolkomitee het raadzaam achten, dat ..een onderwijzer in dienst aan de S<lhool, waaivoor het
vera ntwoord elik is, ontirlagen behoort te worden, of da t men anderszi'ns op voegiame wijze
met h em behoort te handelen; wegens h et
feit, dat, in d e op inie van het koml\ee, die
onderwijzer schuldig · is geweest' aan wangedrag als o mschreven in artikel zes-en-dertig,
da n zal het ko mitee, · mef of_ zotid~r de gezegde onderwijzer te scho-rsen, zijn naam, vergezel<i van een verklaring van de fei.teQ en
zijn aanbeveling dienaangaande, aall de I)j.
rekteur meedelen. Bij ontvangst van zodanige
mededeling is b et de plicht van de .Direkteur
om de zaak te onderzoeken, en, om ··ae . door
dat ko mitee voorgestelde handelwijze te· bevestigen of er a nderszins mede te handelen.
(b) lndien, om -eeri der reden·e n .genieid in . artikel
zes-en-dertig, -of om and.ere g9ede en voldoende redenen, bet' nodig ·zou . bjijken · hand elend op te treden ten aanzien van een onderwijzer, kan de Direkteur op -eigen initiatief,
~et of zonder de gezegde ·onderwiji~r te ontslaan, begin nen ae zaa~ t.e behandelen; maar
alvorens tinaal --tot ·een· b.e&tissing · te komen
zal de Direkteur de betrokken onden yijzer
in de gelegenheid · stellen gehpoi:d te worden
of zijn schriftelike yerklaring, ontkenning of
verdediging in te dienen, welke zal worden
. _opgezonden aan de Direk;teur door tussenkomst van de verantwoo rdelike h0:0fdonderwij2er (indien er een . is) of komitee wiens
rapport omtrent de zaak eveneens ingediend
zal worden.
·
-. (c) Wannee·r , krachtens dit hoofdstuk stappen
tegen een o nderwijzer geda-an worden, dan
is hij gcrechtigd om persoonlik of door cen
behoorlik gemachtigde vertegenwoordiger gehoord te worden en t~genwoordig te zijn bij
elk o nderzoek dat. nodig moge zijri en daarbij
vertegenwoordig d te zijn, en is hij veroorloofd
zulke getuigenis voor te. leggen als hij dienstig
moge oordelen, en is hij gerechtigd gesteld te
worden tegenover en te --krt:lisv-ragen een· ieder,
wiens getuigenis, . ve-rklaring ·.of kla'cht : aangevo erd wordt ter sta·ying _van; of ·iri :verband
met, de tegen h~m gebrachte zaak.
1
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39. Where a teacher has been charged with a criminal
offence of a serious nature, the committee may,
if it think it advisable in the interests of the school,
suspend the said teacher pending the result of any
criminal proceedings which may be instituted; but
whether the committee suspend the teacher or
not it shall be its dutv to send a full report of
the circumstances to the Director forthwith, with
any remarks it may deem fit to make; provided
that the Director mav in anv such case order the
immediate suspensioi{ of su~h teacher.

40. The Director after consideration of anv case arising under sections th i rt y - s ix or th i ; t y - n in e,
may:-

(i) dismiss the charge, and therct.ipon any reasonable expenses incurred by the said teacher,
may, in the discretion of the· Director be
refunded to him; or
(ii) caution or reprimand the said teacher; or
(iii) impose any one or more <if the following
penalties, namely, stoppage of increments of
pay or reduction of salary for a fixed period,
or demand from the said teacher immediate
resignation of his post; or
(iv) discharge the said teacher, \Vith or without
notice, from his post, or debar him from
further employment in any school or institution
under the Department for such period as the
Director may think fit; or summarily dism iss
him from the service of the De_partment,
provided that jf any penalty referred to in paragraphs (iii) and (iv) is imposed, such penalty shall
not "become effective until approved by the Administrator, who mav in his discretion alter or
vary any such penalt}; Sfs imposed.

41. Pending a final decision being reached in regard
• to any teacher, dealt '-Vith urider sections thirty six or th i rt v - n inc the emoluments of such
teacher . shall be \Vithheld, in whole or in part,
as mav he directed bv the Director until the DiredQr ·shall finallv ha;e decided whether the said
teacher shall be paid, in whole or in part or otherwise, for the period of suspension.
42. Nothing ,in this Proclamation contained shall
deprive the Director after due warning, of the
right to terminate the appointment of· a teacher
to any particular post, if the Director after due
investigation be of opinion that owing to the
proved neglect of duty or incompetence of such
teacher in !he discharge of his duties his retention
on the staff of the public school, class or institution
concerned, .will detrimentally affect the progress
of such school, class or institution; provided that
such 'teacher shall be given an opportunity of submitting to the Director a statement in reply to
any such charge of neglect of duty or incompetence; and provided further that such teacher shall
be given at least three months' notice of the termination of his appointment as provided in section
thirty-four.
43. (a) All teachers during the reg-u!ar school hours
sball devote themselves t(> the discharge of
their duties and shall not allow their attention
to he engaged upon private affairs_

(b) A teacher's responsibility is not wholly restricted to the performance of his duties \,·ithin
the school hours aP.d school prunises. He

39. Wanneer een on:terwijzer beschuldigd is van een
krim_inele . ov~rirL\ing van ernstige aard, kan het
kom1tee, md1en n,_J zulks in de belangen van de
school ra~dza.arr, acht, de gezegde onderwijzer
schorsen_ m atw;., hting van de uitslag van kriminele akti_e, welk, ingesteld kan worden; maar of
~et, ko m1te~- de :m cterwijzer al clan niet schorst,
is net de p11cht , 1 11 het komitee om een volledig
verslag van de , ·mstandigheden onmiddellik aan
de Direkteur le 0•:nden, met enige onmerking die
hij nodig acht tc •naken; behoudens, daf de Direkt~ur in iede: zoci;;nig geval de onmiddeliike schor•
smg van die o r;;ierwijzer kan gelasten.
40. De Direkteur ka,, _ na o venveging van enige zaak,
die zich voord o c , o nder artikelen zes-en-dertig of
negen~en-dertig:
( i) de a ankiacLi afwijzen, waarna alle redelike
door de g{> cgde onderwijzer gemaaktP uit•
gaven, ter L,,,·,ordeling van de Direkteur aan
hem vergoe,1 rn ogcn wo rd en; of
(ii ) de gezegdc , -nde rwiizer \Yaars chuwen of, berispen; of
·
(iii) cen of me<; van de rnlgende straffen opleg~en, n_a n ,,Jik, o rhouding va n salarisver•
hogmg, ot .' •'.·nnindcring van salaris vo or een
bepaalae '.li;'. of van de gezegde onderwijzer
c1sen da t 111 i nnrni ddellik on ts lag u it zijn post
aanvraagt ; ;,f
.
(iv) de g:ezegde •ind e rwijzer, m e t of zonder op•
zeggmg. t:lll ,i jn post ontslaan, of hem van
verdere d1 ~,-;st aan een school o f inrichting
onde r !1et I ►,'"partement voor een door de Direkteur goei!gcdachte tijd uitsluiten, of hem
zonder vor;,, van prnces uit de dienst van
het Departhf1ent ontslaan;
bch oud~ns,
indien een straf, opgenoemd it
p~ragrat cn (m) •" 11 (iv), opgelegd is, zulk een stra!
met toegepast
·worden, totdat die is goedge•
keurd door de \ dministrateur, die te zijner beoordeling zulk eu , s traf kan veranderen o f w ijzigen
4-1. Ha,~gcnde het g;:raken to t een eindbeslissing · tee
opz1cht~ van eeri onderwijzer, met wie gehandelc
wordt in terme" \·a n artikelen zes-en-dertig o:
negen-en-dertig, .wllen de emolumenten van zodanige onderwip,T hem ten gehele of ten dele
onthouden wonkn, alnaar door de Direkteur be·
volen kan word o: !l, totdat de Direkteur finaal z~
beslist hebben c. f de crezea-de onde rwijzer ten gt
hele of te~ de!, of a~1de~zins, voor het tijdp en
van schorsmg t,itaald zal worden.
42. Het bepaalde hij deze Proklamatie ontneemt nie·
het recht aa n d.,. Direkteur v an het na behoorlike waarschuv,:i;ig, termine;en v an d'c aanstellin::.
v~n een on_derwi,ze r to t een hiezondere p ost, ic~
dien de 01rek tc,,r na .hehoorlik onderzoek, va:
mcning is, da t, ·xegens bewezen plh:htsvc rzuir:of onbe~waamhiiid van zodanige cmdendjzer :::h1et vemchten \'<in zijn werk, diens ,·erder verb!?
aa_n het perso tii:• el van de betrokken rJpenbar:
scho ol, . klasse , ,r in rich ting n adelig zal werku
op de vooruitg""g van di e school, k!asse of i~
richting; hehoun,,ns , dat zulk een onderwijzer >
de gelegenhe1d t cs teld zal w o rden om aan de I}.
rekteur een verhi<Jring in te diencn te r weerleggi,.:
van zulk een aai1 klacht van plichts,·erwim o f o~
bekwaamheid; th hehoudens verder, dat aan zu:een o nderwijze1: l.t'n minstc drie m aandcn opzeggi ~;.
van de heemdt l{irig van zijn aanstel\ing g eg er -1
zal w o rden , zoa1::, hepaald in ai-tikel vier-en-den ~
43. (a) Alie unden ; ij1.ers moeten zich gedurend c ~:
geregelde ~: h oolurcn wijden aa~ de verri:·
ting van ht,q plich ten en zullen hun a anda.~·
niet aan P:li'-\ikulicr e zaken wijden.
(b) De vcranh1; ,ordelikheid van een onderwii:
is niet__g~hr:q en al beperkt to t h et verricf ,
t an zIJn 1.\·•:rkzaamheden binnen de s ch•· ·
uren
hr1 s chnolperceel. 1-iij zal, d es· -

?~t

'"1

0

en
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shall take part, \Vhen required, in all matters
affecting the generai work and welfare of
the school; provided that he may, for conscien•
tious reasons, declint to carry out any such
duties imposed upon him, on condition that
he immediately notifir:s the principal teacher
and committee of the circumstances, whereupon the matter shall be submitted to the
Director for his deci;;ion.

langd, deel nemen aan alle zaken die betrckking hebben op het algemene werk en de
welvaart van de school; met dien verstande
dat hij, om gewetensredenen, kan weigeren
enige van· de hem aldus opgelegde plichten
uit te voeren, mits hij onmiddellik zijn hoofd.
onderwijzer en komitee in kennis stelt van
de omstandi,gheden, waarna de zaak aan de
Oirekteur ter heslissing wordt voorgelegd.

(c) The principal teacher shall be responsible for
seeing that the du fies referred ·to in subsection (b) are reasoi1ably distributed among
the members of the ,;taff, and that they do
not fall excessively ot1 any individual teacher.

(c) De hoofdonderwijzer is verantwoordelik toe
te zien, dat de plichten waarnaar verwezen
wordt in subartikel (b) redelik onder de leden
van het personeel verdeeld zijn, en dat die
niet bovenmatig op de een of anclere jndi·
viduele onderwijzer rusten.

44. The hours of actual insln1ction {or in the case
of a principal teacher inst,uction and supervision)
to be given by a full•tim;; teacher shall ordinarily
be twenty-five hours per "veek except where the
conditions and nature of n,e work are of a special
character, when an arrang,~ment may be made in•
volving a departure thenifrom subject to the approval of the Director. I! the minimum requirements of the Department are not maintained the
teacher shall, after due 11uticc, be regarded as a
part-time teacher.

44. De uren van aktueel onderwijs (of, ten aanzien
van een hoofdonderwijzer, onderwijs en toezicht),
te worden gegeven door een vol·tljd onderwijzer,
zijn •gewoonlik vijf-en·twintig uren per week, be•
halve waar de omstandi,g heden en de aard van het
werk van een biezonder kara kter zijn, wanneer
een schikking kan worden gemaakt, een afwijking
daarvan medebrengende, onderworpen aan de
goedkeuring van de Direkteur. Indien aan de minimum vereisten van het Departement niet voldaan
wordt, wordt de onderwijzer, na behoorlike kennis·
geving, als een parttijd onderwijzer beschouwd.

45. It shall be competent f,;r a principal teacher to
employ an assistant teacher to give instruction in
any standard or in any subject; provided that
,vhere an assistant teacher is employed for the main
part of his time in a sundard either above or
below his grade ..for an\ period exceeding one
m~mth in any ?ear, the a,rangement shall be sub•
m1tted to the Director for t1is approval or otherwise.

45. Een hoofdonderwijzer is bevoegd een assistent•
onderwijzer te gebruiken om in enige standaard
of in enig ondenverp onderricht te geven; behoudens, · dat wanneer een assistent-onderwijzer
voor het grootste dee! van zijn tijd werkzaam is
in een s'tandaard hetzij boven of beneden zijn
rang, voor een ti_idperk van !anger dan een maand
in enig jaar, de regeling dan ter goedkeuring of
· anderszins aan de Direkteur wordt voorgelegd.

46. It shall not be competent for any teacher to hold
of the Director
due performance
member of any
of the Director.

46. Zonder de toestemming van de Direkteur is geen
onderwijzer bevoegd een amht te bekleden, dat in
de oyinie van de Direkteur berekend is de behoorlike verrichting van zijn werkzaamheden te storen,
of om lid van een publiek lichaam te- worden.

47. Leave of absence grante~J to teachers in schools
sfia)I be either (a) furlougt:1; or (h) leave on grounds
of 111-health, or (c) specl,1) leave, or (d) military
leave; and, provided tl1\1t the circumstances of
the school and other prfyailing conditions admit
of leave being granted, the Director may grant
such leave as is herein,,fter referred to on the
conditions laid down.

47. Verlof tot afwezigheid toegestaan aan onderwijzers
in scholen is of (a) verlof, of _(b) verlof wegens
ziekte, of (c) buitengewoon verlof, of (d) . militair
verlof; en, mits de omstandigheden van de school
en andere heersende ornstandigheden het geven
van verlof toelaten kan de Direkteur het hierin later
vermelde verlof onder vast,gestelde voorwaarden
toes ta an.

any office which, in the •Jpinion
is calculated to interfere \\ ith the
of his duties, or to bet;,ime a
public body, without the ,:onsent

48. Provided the services of / suitable substitute can
be secured.• and the Diri'dor is satisfied that the
interests of the school i,;i"ll not suffer by the absence of the· teacher, furh-!ugh may be granted as
follows:-•-(a) after every five year,,' service under the Department a teacher 111,ay be granted furlough
for a period not exceeding three or six
months,. such_ furloti~.h to be taken subject
to the following con,titions:

( i) when the periou of absence covers three
months, the ra he of pay shall be full pay;
(ii) when the perio,1 of absence covers six
months, the rak of pay shall be half pay;
(iii) in the event of.? teacher being required
through the ex1_rencies of the service to
postpone his leave for a certain period
after_ it_ falls_ ch,,~. the time required to
quahfy for his n,_xt succeeding leave shall
be reduced b) a corresponding period.

48. Mits de diensten van een desbevoegd plaatsvervanger verkregen kunnen worden en de Direkteur
overtuigd is, dat de belangen van de school Iiiet
door de afwezigheid van de onderwijzer zulien
lijden, kan verlof worden toegestaan als volgt:

(a) Na iedere vijf jaren dienst onder het Departement kan aan een onderwijzer verlof gegeven
worden voor een tijdperk van ten hoogste
drie of zes maandcn, zulk verlof gcnomen te
worden onderworpen aan de volgende voor•
waarden:
( i) wanneer het tijdperk van afwezigheid drie
maanden beloopt zal vol salaris hetaald
worden;

(ii) wanneer het tijdperk van afwezigheid zes
maanden beloopt zal half salaris betaald
worden;

(iii) ingeval van

een onderwijzer verlangd
wordt, wegens di enstomstandigheden, zijn
verlof voor een zeker tijdperk, nadat het
vervalt, uit te stellen, \VOrdt de tijd, vereist
om in aanmerking te komen voor zijn
volgend verlof, verminderd met een over•
eenkomstig tijdperk.

_________________ __

___ -----------
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(b) When a teacher has completed ten years'
service under the Department without having
been granted furlough during that _period, furlough may be granted for a · period not exceeding six months on full pay.
(c) Three months' furlough on tull pay shall be
granted to any teacher immediately prior to
retirement on pension.

(d) Leave previonsly granted other than furlough
shall not necessarily affect any application for
furlough.

(b) Wanneer een · mderwijzer

(c)

(d)
49. (a)

49. (a) Absence, due to illness, and not exceeding

seven days in duration, shall be dealt with
and recorded by the Director who may frame
rules in regard to the production of medical
certificates and other matters incidental thereto respecting such periods of absence.
(b)

Absence. due to illness, and exceeding seven
davs · in · duration, shall be reported to the
Director, a medical certificate attesting lo the
nature of the illness and the necessity for the
absence being submitted together with the
application for leave. The Director. r_nay, in
his discretion, require a second certificate to
be furnished by a medical inspector of schools
or other · medical practitioner duly deputed
. thereto.

(b)

(c)

(c) In addition to any periods o.f sick leave which
may be granted in terms of sub-section (a)
hereof, and subject to the .conditions laid down
in sub-section (b) hereot, a teacher may be
granted within a period of five years' service,
commencing on 1st January 1922) or the date
of his first appointment under the Department whichever be the later, and in succeeding periods. of five years' service, sick leave
not exceeding six months in the aggregate,
. during three months of :vhich full sa.la~y shal~
be granted him, and durmg the remamder halt
salan·.. hi calculating sick leave, only such
perio.ds of absence,- as fall within the school
terms · rirescribed in the school calendar, or
otherwise specially approved by the Director,
shall be reckoned; provided that the Director
may, in his discretion authorise the payment
of' a substitute for portion or the whole of
the period of vacation immediately prior or.
for portion or the whole o.f the period immediately subsequent to the said school terms; pro·
vided further that in calculating sick leave.
or any other kind of leave, a month shall, in
case of doubt, he regarded as comprising
thirty days.

50. (a) Special leave without salary may a_t any ti£!1e

50. {a)

be granted by the Director to any !eacher tor
a pcr1od not excee-ding twelve months; prnvi-0ed that this limit of twelve months may
be extended in the case of anv teacher who is
about to pursue or has pursued an approved
course of study; and provided further that
such special leave shall presen-e the continuity
of service, but shall not itself he reckoned
as service.

(b) Special leafc with full salary shaJ! be granted
by the Director to any teacher who, though
not himself ill, is absent from duty for the
purposes of isolation or -;~gregation under
lawful compulsion.

~~._;_

(b)

tienjarige dienst
voltooid heeft •·nder het Departement zonder
dat hem gedu}ende dat hljdperk verlof verleend i:s, kan 11em verlof voor hoogstens zes
maanden met r•,:-houd van vol salaris toegekend
worden.
Orie maanden verloi met vol salaris wordt
verleend aan ;tdere onderwijzer onmiddellik
v6or hij op pE:nsioen uit dienst treedt.
Vroeg-er verleei~d verlof tot afwezigheid anders
dan verlof htc,ft niet noodzakelikerwiize invh;ed op een '.lanzoek om verlof.
·
Afwezigheid, 1. ':-rnorzaakt door ziekte, en die
niet \anger d~!urt dan zeven dagen, wordf
door de DireFieur, die regels kan opstellen
met betrekking tot het verschaffen van mediese
certifikaten en '>ndere daartoe behorende zaken
in verband met. zulke tijdperken van \'erlof,
behandeld en 'langetekend;
Afwezi·gheid, , eroorzaakt door ziekte, die
!anger duurt •hn zeven dagen, wordt aan de
Direkteur gerhiporteerd, wordende een medies certifikaaf.: verklarende de aard van de
ziekte en de nnudzakelikheid voor afwezigheid,
met het verzo~:k om verlof, ingediend. De
Direkteur kan !e zijner beoordeling verlangen
het verschaffer. van een tweede certifikaat door
een mediese i01spekteur van scholen of van
een andere ilokter, behoorlik daartoe gemachtigd.
·
Buiten en beh,l!ve enige tijdperken van ziekteverlof, welkc kunnen worden gegeven, in
termen van su_barhkel (a) hiervan, en onder,vorpen ,aan cit> in artikel (b) hiervan voorgeschreven vc/•rwaarden, kan aan een onderwijzer binnen i.:en lijdperk van vijf jaren dienst,
beginnende op l Januarie 1922, of de datum
van zijn eerstl aanstelling onder het Oepartement, welke <f,k de laatste is, en in vo!gende
tijdperken van vijfjarige dienst, ziekteverlof gegeven worden, zes maanden in het geheel niet
te bovengaanrJe, gegurende drie maanden
waarvan vol sii!aris aan hem zal worden toegekend, en g~durende het overi_ge van de
tijd half salart~. Bij het berekenen van ziekteverlof worden slechts die tijdperken van afwezi,gheid gen:kend, welke. vallen binnen de
schooltijden <oorgeschreven in de schoolka!ender of a•iderszins speciaal door de Direkteur goedgtkeurd; behoudens, dat de Oirekteur, te ziji•tr beoordeling, kan autoriseren
de betaling vari een plaatsvervanger voor een
gedeelte van, , uf het gehele vakantietijdperk
onmiddellik v,i{ir, of voor een gedeelte van,
of het gehele tijdperk onmiddellik na de gezegde schooltiiden; met dien verstande verder,
dat bij het bctekenen van ziekteverlof of enig
ander soort ,C,rlof, een maand, in geval van
twijfel, besch,'•iwd wordt dertig dagen te bevatten.
Buitengewoon verlof zonder saiaris kan te
eni-ger tijd dc/ir de Direkteur aan een onderwijzer gegever, ,vorden voor een tijdperk van
nid )anger ~#n twaalf maanden, hehoudens,
dat die grens \an twaalf maanden overschreden kan wonitn ten aanzien van een onderwijzer die Oj• het punt staat een goecigekeurde studicfcursus te volgen, of _gevolgd
heeft, en bef.,mdens, verder, dat met zutk
speciaal verlr,i de voortduri~g rnn diensi behouden blijf( doch niet zelf als dienst gerekend wordt.
Buitengcwoon n:rld met n,I salaries i\·ordt
door de . Oirtk leur verleend aan ecn onderwijzer, die, adioewel zelf niet ziek. voor isolering of a'fzor,dering onder \\'ettige nrp!id1ting uit zijn .,. erk ahHzig is.
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(c) Special leaH with fu ll.salary shall be granted
by the Director to a~y teacher for the purpose
(i) of s itting :for an examination conducted by
the Departn/E:nt <Jr other approved ~xamining
body, (ii) -of performing any special duty at
the request l.i r" with the consent of the Director.
51. (a) Th e Directo1: may grant military leave to any
teacher to Proceed on active military service
o r on peace !:faining, and the conditions in regard to sahn-v shall, mu tat i s mu tan d i s,
be th e same as in the case of officers in the
public scrvk ~. The Director may, in his discretion, requi re the teacher to submit a certificate from a competent authority stating that
the perio d or military leave is to be spent or
has actually heen sp,ent in military se.rvice or
in peace . tra 1f1ing.

51.

'>2.
53.

53. The· Administrator may from time to time make
re~atio ns no~ inijo nsisttnt with the provisions of
t~1s Pro clamah~:>n prescribing more fully the conditions unqer which ,eave of absence. may he g ranted
to teachers.
.
.
54.

54.

!:ie

.:etiring a~t f.o r teachers shall normally be
t1fty-t1~.e yeaq; in. the case .o f women, ai:id sixty
_yea rs m the case ; ) f men, provided that on havi ng
reached the age (if fifty years in the case of
women, am;! fifty-f_lve years in the case. of men,
a . teacher may vqf:untarily retire . or if in the
opinion of th~ Dirf'. ctqr it ·be in the p~blic interest,
may b~ r~qu1red ti!. re tire; provided further that
the Director . may authorise the retention of a
~ea~her's ser~,i~es heyond the normal retiring age
if, m· the op1mon 1)f the Director, such .retention
be in th e public int erest.

55. The _A dmi!listrato r mav from time to time make
regul~tions not i~• i::<msistent with the provisions

o! .this

ProcJa1:1atrc1_n prescribing furthe r the cond1twns of service qf teachers.
·ch a.p t er VII.

CLASSlfICATiON OF TEAC HERS.

56. The qualifications pf teachers for tenure of the
various posts in ti! t schoo ls specified in · :;ection
·twenty shall be:-( i)

l·i i g h S ch o o 1 s.

Principals: 1. University degree and
2. Hfofessional ·diploma of standard
not less than ti\ ~t of the second class teachers
certificat e of Ont= of the Provinces of the Union
of South Afric~ o r other evidence ot the necessary profes~~onal qualifications, and

3. A,foquate experience in schools
of this grad e.
Assistants: A 1. University degree and,

2. Second-class . teachers certificate of one o f the Provinces of 'the Union
of South Africa or other evidence of the necessary profess~()t1.al qualifications, and
3. Four fears experience in Secondary Schooi~.

Buitengewoon verlof met vol salaris wordt
door de Direkteur verleend aan . een onderwijzer YOOr het doe! (i) om een eksamen te
doen, afgenomen door het Oepartement of
een ander goedgekeurd eksaminerend lichaam,
(ii) om ten verzoeke o i met het konsent van
de Direkteur een speciaal werk te doen.
(a) De Direkteur kan aan enige onderwijzer militair verlof geven om in aktieve militaire dienst
of in vredesoefening te gaan, zuilende de
voorwaarden ten opzichte van salaris, mu ta tis m ut a n <l i s, dezelfde zijn als ten aanzien
van amhtenaren in de staatsdienst: 'De Direkteur kan, te zijner beoordeling, van de onderwijzer de. overlegging \'an een- c~rtifikaat van
een bevoegde overheid verlangen, verklarende
dat het tijdperk van militair verlof in militai re diensi of in vredesoefening doorgebracht
moet worden, of werkelik doo rgebracht werd.
(b) Een onderwijzer heeft rechtens aanspraak op
militair verlof, wanneer hij overeenkomstig
een wettig bevel uit zijn werk _afwezig is.
De voorafgaande bepalingen met .betrekking tot
verlof tot afwezig heid treden in werking van
I Januarie 1922.
Dt Administrateur kan van tijd to t tijd regulaties
opstellen, niet onbestaanbaar zijnde me.t de bepalingen van de1.e Pro klamatie, voorschrijvende
meer volledig de voorwaarden, waaronder verlof
· tot afwezigheid aan ondendjzers gegeven kan
\Vorden.
Dt leeftijd waa rop ondcrwijzers ontslag ·nemen
zal normaal zijn vijf en vijftig jaar ten aanzien van
vrouwen, en zesti-g jaa r ten aanzien · van _inannen;
behoudens, dat bij het volbre ngen van de leeftijd
van vijftig jaar, ten aanzie11 van vrquwen, en viji
en vijftig, ten aa nzi'en van manneri, een onderwijzer vrijwillig zijn ontslag kan nemen of, indien
het in de mening van de Direkteur in het tJUbliek
belang is, verla·n gd · kan worden zijn ontslag te
nemen, met dien verstande · verd_er, dat de Direk•
teur d e aanhouding der diensten van- een onderwijz~r · over de normale leeftijd van ·o ntsla'gneming
kan autoriseren, rndien, naar het oordeel van de
Direkteur zodanige aanhoudirig in het algemeen
belang is. ·
De Administrateur kan van tijd tot tifd regulaties·
maken, verder de · dieristvoorwaard·e n voorschrijvende, en die niet oribestaanbaar zijn met de be•
palingen van· deze Proklamatie.'
.
(c)

(b) A teache; si!all be entitled as <ii' right to
military Ieav(:· when absent from duty in compliance with any lawful order.
52. The foregoing pr,_,visi(Jns rega rding leave of absence shall come _into force as from 1st January
1922.

-!68

5:'>.

H o q f d st u k VIL
INDEUNG VAN ON DERWlJZERS.
56. De kwalifikafres van onder.:vijiers ·v.oor dienst in
de verschillende posten op tie scholen g-enoemd
in artikel twintig, · ~ijn:
{i)
H og .e _re SchoJe·n
Ho ofdonderwi jzers:
l. Universiteitsgraad, en
2. Professioneel diploma van een shindaard
niet minder dan die van het: twe·ecte klas
o ndcrwijzers certifikaa t van e'en van de
provindes van de Unie va·n Zuid-Afrika
of ander bewijs van de nodig·e professio-·
nele kwalifikaties; ·en
3: Toereikende ondervinding in scholen van
deze graad.
·
Assist en ten A:
1. Universiteitsgraad, en
2. Tweede klas onderwijzers certifikaat van
een van de provincies van <le Unie van
Zuid-Afrika of ander bewijs van de
nodige professionel~ kwalifikaties; en
3. Vier jaar ondervinding in middelh::rt
scholen.
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B 1. University degree, and
2. Second-class teachers certificate of one of the pro\'inces of the Unio n of
South Africa, or other evidence of the necessary professional qualificatio ns, and
3. Three yea rs' experience.
In a ppoin ting to B posts th e Administrator
m ay accept prolonged experience of not less
than ten years' duratio n in lieu of a degree.
(ii)
S e co n d a r y S ch o o I s.
P rin cipals: 1. University degree, and
2. Professional dip loma of standa rd
not less than that of th e second-class teachers
certificate of one of th e provinces of the Union
of South Africa or o ther evidence of the necessary professional qualifications, and
3. Eight years' experience in
schools of this grade.
Assistants: A . As in th e case of High Schools.
B 1. 2. As in th e case ot High
Schools.
3. Experience.
In appointing to B posts the Administrator
m ay accept prolonged experience o f not less
than ten years' dura tio n in lieu of a degree.
. Pr im a r y Schoo I s.
Group A. ·
Principals: 1. Second-class professional certificate o f one o f the Provinces of the
Union of South Africa, or other evidence
of the necessary professio nal qualificatio ns, and
2. Eight years' experience ot which
three years must have been gained in
schools of more than 50 children, provided
that six yea rs will be accepted in the
case of teachers who hold the B. A. degree
of a University of South Africa or an
equivalent degree.
Groups 8. C.
(iv)
Fa rm Schoo I s.
Principals and all primary assistants :
·
A. 1. Second-class professional certi•
ficate and
2. Experience.
8 . Third-class professional certifica te.

(iii)

Chap t e r VIII .
EMOLUMENTS OF TEACHERS.
57. Salary to which a teacher is entitled under this

Proclamatio n shall be paid from the day upo n
which the teacher enters upo n h is duties up to
the day o n which h e leaves the service of the
D epartm ent, as well as fo r such ensuing holiday
p eriod as his _service has earned confor)Jlably with
th·e provisions of the school calendar ; provided
tha t th e Department shall not tender less than
a year's salary for a complete year's work on
the school calendar; provided further that) where
a teacher sus tains a break in his service by coming
to South-W est Africa, h e may, with the approval
o f the Administrator, at th e conclusion of his service under the Department, be granted pay for
a holiday period prior to the comm encement of
actual teaching in lieu of pay fo r a ho liday period
at th e conclusion of his service _provided that such
prior holiday period does not exceed in number
of days the holiday period earned by him comformably w ith the provisions of the school calendar
as laid down in this section.

SALARI ES OF TEACHERS.

58. The salaries paid to teachers shall depend o n the
grade of post which they actuallv hold and s hall

As.'Sistenten B:
1. Universiteitsgraad ;
"t . Tweede klas onderwijzers certifikaat van
een van de provincies van d e Unie van
Zuid-Afrika of antler bewijs van de
nodige professionele kwalifikaties; en
.3. Orie jaar ondervinding. Bij de aanstelling voor B _posten kan de Administrateur
lange ond ervinding van niet minder dan
tien jaar in plaats van een Universiteits
graad in aa nmerking nernen.
Mi tide lb ar e Sch o I en.
(ii)
H Z-::,o fdonderwijzers:
1. Universiteitsgraad; en
2. Professioneel diploma van een standaard
niet minder dan die van het tweede klas
o nderwijzers cerlifikaat van een van de
provincies van de Unie van Zuid-Afrika
of ander bewijs van de nodige professionele kwa lifikaties; en
3. Acht jaar ondervinding in scholen va n
deze g raad.
Assistenten A
. Zoals in 't geval van Hogere Scholen ;
HJ. 2. Zoals in 't geval van Hogere Scholen;
3. Ondervinding.
Bij de aanstelling voor
B posten kan de Administrateur lange
ondervinding van niet minder dan tien
jaar duur in plaa ts van een graad aannemen.
(iii)

Prim a i re Sc h o I en.
Groep A.

Hoofdonderwijzers:
1. Tweede klas o nderwijzers certifikaat van
een van de provincies van de Unie van
Zutd-Afrika of antler bewijs van de
nodige professio n ele kwalifikaties; en
2. Acht jaar o ndervinding, waarvan drie jaar
opgedaan werd in scholen va n meer dan
50 leerlingen, beho udens, <lat zes jaar
angenomen zal warden in geval ·van
onderwijzers, die de B. A. graad van een
Universiteit van Zuid-Afrika bezitten, of
een opwegende graad .
(iv}
Oroepen B en C.
P I a a ts sch o le n.
1-loofdo nderwijzers en alle Primaire Assistenten ~
A 1. Tweede Klas onderwijzers certifikaat;
2. Onderdnding.
·
8
Oertle Klas onderwijzers certifikaat.
J-l oofds tuk VIII.
E.MOLUMENTEN VAN ONOERWIJZERS.

57. Salaris waarop een onderwijzer recht heeft, krachtens deze Pro klamatie, wordt betaald van de dag
waaro p de onderwijzer zijn plichten aanvaardt tot
de dag waarop hij de dienst van het Department
verlaat, zowel a ls voor zulk opvolgende· vakantie
periode als zijn dienst venvorven heeft, overeenkomstig met de bepalingen van de school kalender; behoµdens, dat het Departement niet minder
dan het salaris van een jaar voor h et werk van
een jaar aanbiedt ; beho udens verder, waar een
ond erwijzer een onderbreking in zijn diensl ondergaat door naar Zuid-West Afrika te komen, kan
hij, me t de _goedkeuring van de Administrateur,
biJ de beeindiging van zqn dienst onder het Departernent, betaling tocgestaan warden rnor een
vakantie periode eerder dan de aanvang ,·an aktueet
o nderwijs in plaats van betaling voor een rnkantie
·p eriode bij d e beeindiging van zijn dienst, beho udens, dat zulk eerdcr vakantie periode niet de
door h em verworven vakantie periode in aantal
dagen pvertreft overeenkomstig met de bepali ngen
van 1:k school kaler.cler zoals neergelegd in dit
artikcl.
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be in accordance with the follo"1 ing- scales sullject
to such alterations as may from tf)ne to time be
made by the Administrato r.

1. Certificat ed Tea-chers:
rl igh Schools.
Such scales as the Administr~tor may from
time to time decide.
Secondary Schools.
Principals: Men
Womtn
Assistants: A. M en
Women
B ..l\.\en

\X10men

600 -· 25 - 800

'J20 .... 20 - 700
450 .... 20- 650

390 - 15 - 510
360 ..- 20 --- 520
·'300 .. 15 - 420

Primary Schools.
Group A.
Principals: .!\\en
Women

..J.40 · 20 - 540
360 -- 20 --- 460

Groups B, C.

SALAR.ISSEN VAN ONDERWIJZERS.
58. De aan -onderwijzers betaalde salarissen hangen
af van de graad van rost die zij in werkelikheid
bekleden, en zijn overcenkomstig de volgende
schalen o nderhevig aan zulke veranderingen als
door de Administrateur van tijd tot tijd gemaakt
kunnen wor<len.

1. C,ccertificeerde O nd e rwijzers.
Hogtre Scholen.
Lodanige schalen als de Aclministrateur va11
tijd t(,t tijd kan vaststellen.
M.iddelbare Scholen.
H oofdrinde rwijze rs: Mann en
Vrouwen
Assistenten A:
Mann en
Vrouwen
B:
Mannen
Vrouwen

Vrouwen

Principals of Prirpary Schools !11 Groups B. C.
and of farm Schools, where ther e /s an. assistant,
sh all receive additional pensionabl<;' remuneration
at the rate of £ -1-0 per annum in tht' case of schools
with an established average enmiment. of more
than sixty pupils and at the rat::: <>t S: 10 per
annum in the cas e of other schoob.

2. Uncertificated Teach ers.

440- 20- 540.
360 - :W- 460

Groepen H en C.
Plaatsscho len.
I·ioofd<,nde rwijzers en . alle· Primaire Assistenten.
A:
M annen
£ 270-15 - 450
Vrouwen
228 - 12 - 360
B:
M annen
240-15-360
Vrouwen
204 -12 - 300
Hoofc.lo nderwijzers van Primaire . Scholen in
(iroepen B en C en van Plaatsscholen, waar er
een assisten t is, ontvangen addition ele pensioenbare
remuneratie tegen 1'. 40 'in het jaar wat betreft
scholen m et een geves tig d gcmiddelde inschrijving
van meer dan zestig leerlingcn, en van £ 20 in
het jaar ,·.-at betreft andere scholen.

2. Ongecertificeerde O1idenVijze rs.

T h e saiaries of whole time ttli!chers who are
uncertificated s h all be as folk;:,.\'S :- -·

Teachers having · the degree i,f 8 . A.
Teachers holding ·a Matri i~ulation
Certificate
Teachers holding a University Junior
Certificate
Teachers with lov,er q ualifo·ations

520- 20 - 700
.:150 - 20 - 650
390-15- 510
360- 20- 520
100 -·15 -'420

Primaire Scholen.
Groep A.

rfoofc..l()ndenYijzers : Niannen

farm Schools.
Principals and all Primary Assts tants:
A. M en
270 . •- 15 - 450
Women
228 • ·· 12 -- 360
B. Men
240 - .. 15 -360
Women
204 -.~ ! 2 -·- 300

J~ h00 - 25 - 800

£ 240.
£ 180.
£ 150.
£ 120.

C h apter IX.
PENSIONS.
59 Service for pensio n purposes (h ..:teafter in this
chapter referred t<.J as service) s h "1ll mea n

( i) a ny period of employment as a teacher in a
school or schools under the Administra tion,
(ii) any period of e m_r,loymcnt rer d red to in the
defini tion of th e w ord "exp cd en ce" in section one of this Proclamatio ;.i in respect of
which pensio n contributions h:1ve been . made
to the Administration at th e rnte of five per
cent on th e teach er's next sµ ·1x eeding salary
fixed under t he provisions ut Chapter VIII
of this Pro cla m a tion ; provided that within eighteen months of coming und er the provisions
of the said chapter the teacf1e r s hall elect
to c1Jn tribute to r ension,
(iii) any perio d of lean w ith part o r full ?alary
in respect of wh:ch pension coi,tributio ns have
been made to th e Administr~.tion and any
perio d of leave g ranted as " m ili tary leave".

De salarissen van vol-tijc..l onderwijzers, die
o ngecertificeerd zijn, zijn als volgt:
Onderwijzers met B. A. graad £ 240 in het
Onderwijzers met Matrikulatie
Certifikaat
180 in het
Onderwijzers met Universiteits
lunior Certifikaat
150 in het
O,icterwijzers met lagere kwalifikaties
·
120 in het
l-l o of d s tu k IX.

jaar.
jaar.
jaar.
jaar.

PENSIOENEN.
5Q. Dienst voor pensioendoeleinden . (hie rna in dit
hoofdstuk dienst genoemd) betekent:
( i ) ieder diensttijdperk doorgebracht als onderwijzer in een school of sc.holen onder de Administra tie;
(ii) ieder dien sttijdpe rk bedoeld in d e definitie
va n het woord "ondervinding" in -artikel een
van deze Proklamati e, ten aanzi en waarvan
p ensio enbijdragen . gestort werden bij de Administratie tegen vijf percent van het eerstvolgende s.alaris van de onderwijzer, vastge~
st eld onder de bc palingen van hoofdstuk acht
Yan deze Proklamatie : behoudens dat binnen
achttien maanden nad~t de onderwijzer oride'r
de bepalingen van het _genoemde hoofdstuk
ko mt, hij zal kiczen aan pensioen bij te dragen;
(iii) ieder tijdperk van verlof met ged eeltelik of
vol salari-s ten aanzien waarvan pensioenbijdragen g estort werden hij de Administr~tie, en
ieder tijdperk van ve rlo f verleend als "militai r verlo f" .
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60. (a) Save as provided in sub-section {c) hereof,
there shall from and after 1st January 1922,
be deducted by the paying officer c.oncemed
five per cent, from the full salary ot every
teacher as fixed under the provisions of
chapter VIII of this Proclamation, the said
deduction kl be made on full salary during
all periods ot leave with pay whether such
leave is on fu,11 pay ,or part pay; and the
amount so deducted shall be credited to the
Revenue account of the Territory.
(b) for the purpose {)f this section, full salary
shall be deemed to include any addition tn
salary as provided in this Proclamation other
than local allowance and remuneration for
duties in excess of full time, free board and
residence being valued i,n the case of farm
school teachers at £ 50 rer annum.
(c) No teacher first taking up duty under the
provisions of this Proclamation after the age
of forty years, no · teacher who shall have
disoontinued and subsequently resumed his
service under the Department after the age
of forty years, and no part-time teacher shalt
be compelled to contribute to pension
but anv such teacher shall he allowed
to contribute, provided that he elect so to
contribute and <foes so contribute within
twelve months from the date of coming under
the provisions of this Proclamation; provided
further that no teacher, who resumes teaching
in a school under the Department after having
been granted a pension, shall, save a,s provided
in section sixty-thr,ee, be permitted to contribute to pension.

(d) No refund ot any pension contribution shall
be made under this Proclamation except in
accordance with the provisions of sections
sixty-two, sixty-six and sixty-seven hereof.

(e) All pensions, gratuities and refunds of contributions provided for under this Proclamation
shall be charged against the Revenue of the
Territory, the cost of administration being
borne by the Administration.

60. (a) Met uitzonden ng van de bepaling van subartikel (c) hier \ an, wordt van 1 Januarie 1922
door de betrn kken betalende ambtenaar vijf
percent van hd volle salaris van ieder onderwijzer ingehc,!den, als vastgelteld krachtens
de bepalingen. van hoofdstuk acht van deze
Proklamatie, deze inhouding te worden gedaan op het ,,,)lie salads gedurende alle tijdperken van ,. ~rlof met behoud van salaris,
hetzij zodanig \·erlof met behoud van vol dan
wel van gede ::ltelik salaris is; en het aldus
afgehouden b['drag wordt gekrediteerd op de
Staatsinkomsh,rekening van het Oebied.
(b) Voor dit artiK>:I wordt vol salaris gehouden
in te sluiten a! le vermeerdering van salaris als
hij deze Proki<imatie bepaald behalve plaatselike toelage en vergoeding voor diensten buiten
voile tijd, v..-ordende met betrekking tot plaatsschool-ondern ljzers vrije kost en inwoning
tegen £ 50 pc:r jaar geschat.

(c) Geen onderwijzer, die voor het eerst dienst
neemt onder de bepalingen van deze Proklamatie na de !eeftijd van veertig jaar, geen
onderwijzer die zijn dienst onder het Departement onderbrdken en later weer opgenomen
heeft, na de I ~eftijd van veertig jaar en geen
part-tijd ondchvijzer wordt verplicht tot pensioen bij te d ragen, maar en~ge zodanige
onderwijzer z.al veroorloofd zijn bij te
dragen rnits hij verkiest aldus bij te dragen
en aldus bijdr.1agt binnen twaalf maanden van
de datum var. het komcn onder de bepalingen
van deze Prok!amatie, met dien verstande verder dat geen onderwijzer, die onderwijs in
een school n1ttder het Departement hervat,
nadat hem ecr1 pensioen is toegekend, wordt
toegelaten, htihoudens als voorgeschreven · in
artikel drie-w-zestig, om aan pensioen bij
te dragen.
(d) Geen terugbdaling van een pensioenkontributie wordt gedaan, krachtens deze Proklamatie dan voigens de bepalingen van artikels
twee-en-zestig, zes-en-zestig en zeven-en-zestig
hiervan.
(e) Alie krachten.s· deze Proklamatie bepaalde pensioenen, gratdikaties en terugbetalingen · van
bijdragen kcHfien ten laste van het gezegde
fonds, worde,lde de administratiekosten door
de A.dministdtie gedragen.

the Department, and on having reached the age
of fifty y,ears in the case of women, and fifty-five
y,ears in the case of men, a teacher may voluntarily
retire, or may be required to retire if in the
opinion of the Department it be in the public
in.terest; and he shall then be granted a pension
equal to twenty per cent of his average annual
salary during the five years immediately preceding
his retirement, the said pension rising at the rate
of one-and-a-half per cent, for each additional
year ot service (whether continuous or noD up
to a maximum of sixty-five per cent, fractions
of a month being disregarded,

61. Na ten minste tienjarige onafgebroken dienst onde1
het Departement, en bij bereiking van de ouderdom van vijftig j~•ar ten aanzien van vrouwen en
vijf en vijftig jaaf ten a~anzien van mannen, kan
een onderwijzer \ 'rijwillig ontslag nemen, of \'ereist worden zijn ,:1ntslag te nemen indie11, volgens
de mening van het Departement, zulks in het
publiek helang is ; en wordt hem vervolgens een
pensioen toegekEtnd berekend op twintig percent
van de middelsoni over een jaar van zijn salaris
gedurende de vijf jaren onmiddellik voorafgaande
aan zijn ontslag, het gezegde pensioen opklimmende met een -:n een half percent voor ieder
meerder dienstjaal (hetzij al dan niet onafgebroken)
tot een maksimun; van fijf en zestig percent, frakties van een ma;; hd word en de niet meegerekend.

62. A oontributor to pension who is not entitled to
penskin under this Proclamation and who rnreason of having reached the rrescrihed age (;f
retirement or bv reason of ill-health caused without
his own default or by reason of abolition ot his
post, or a reduction in or re-organization of the
Department is called upon to terminate his sen-ice
with the Department, shall be entitled on application to a return nf his O\\ n c;ontrihutions tr;
pension.

62. Een kontribuant t•> I pcnsioen, die geen aansrraak
heeft op pensioc:i1 volgens deze Proklamatie en
die wegens de d, ,·ir hem behaalde ouderdom voor
aftreding of op g,Fr1nd van_ slechte gezondheid, die
niet aan zijn eigcn toedoen te ,vijten is, of wegens
afschaffing van z; in post, of een \'ermindering in
of re-organisatie \ 111 het Departemen t. opgeroepen
wordt zijn diens1 in dit Departement te heeindigen, ,:al gereclrnQd zijn, i;p aanvraag, tot cen
terugbetaling \'an zijn eigen hijdragen to t r ensioen.

61. After ,at least•-ten years' oontunuous servke under
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(a) After at least ten ydus' continuo us service
u.nder the Departm-ei,!, 'if medical proot is
produced to the sati~faction of the Director
that a teacher is di.sgbJed by reaso n {)f illhealth. from ccmtinuing his duties as a teacher,
that th e disability is not due tci his own
default and that it is likely to . be permanent,
such teacher n:iay be placed by .the Department on temporary p i'. nsion for a period not
exceeding five years, and may during that
time receive a pensirn1 calculated in terms of
section s ixty - one.
(b) Any teacher ,'Vho ha;; been pe:nsione·d under
the provisiq ns of sub,"ection (a) sh all furnish

on one or more occasiCins before the expiration
of a perio d of five ye/i.rs from the date of his
retirement o n· pension lnedical evidence to the
satisfaction of the l) irector o f L-dntinued
disability to teach, and if sud, disability is
proved to be permann1t he s hall he granted
a perma nent 1,-ension ; but if such disability
nn longer exists, and if he is not eligible for
a pension on grounds i!f age, the pensi.on shall
be withdrawn an<l th!! peri-0d of his absence
in the eve nt of . his , (:suming service under
the Department shall be reckoned as s_pecial
leave of absence with; nJ.t pay, preserving the
continuity of his ser,·ice, but not in itself
being reckoned as seh ·ice:
(c) Any teacher \Vho rt:-;umes teaching after
having b een granted J. permanent p ensio n on
grounds of ill-health shc11I be entitled to qualify
for a secon,d pensio n precisely in the same
manner as though hr were qualifying for
pension u.n.der this Pr'!damation fot the first
time ; provided that ,,·ithin eighteen months
o f the beg inning .of slii. : h perio d of re-employment such teach er eleUs to an,d does· contribute to the pension fund as iJr<>vided in
sectio n . s j. x t y.
64. H after the taking- effect · ~f this Proclamation a

teacher resumes teaching unUer the Department after
having been grantt;d a pens io n under this Procla'mafiDn, and if his pension and the salary at which
he is re-employed toge.t her rcxceed the salary drawn
b-v · him· immedia telv befofe his ·reti.re.ment on
pension, his· pensioi1 shall, •Juri,n g such period of
re-employmen t, be subject to a batement so that
,,·ith such salary he shall "ot be paid at a total
rate exceeding the salary Ji!:li.d to him immediately
before his retirement as afr,resaid.
65. L!nless the Administrator, c1.fter taking into co11sidera tio n the circums tance.~ of the case, so direct,
pension shall not be -payablt to a teacher dismissed
under the provisions of this Proclamatio n:
66. Should anv rnntributo r t<, r.:ensio n die · wh ile in
employment or on leave G1 'absence before "heing
granted a pension, a gratt,;ty equal to twice the
to tal contributions made to · pension by such
contributor or one mo nth's ,alary in full calculated
from the day of his deat!i, whichever s.hall be
th e greater, shall be paid i:n:
(i) the w i<lo,,· o r widO\n:i· or child or children,
o r step-chil_d or step::~hildren; or

(ii) the father, mother, brnil• er, sister, grandfather
or grandmother dep<'ndent upon him for
su ppor t or ma in tenant·t
and shaH not be paid to 0r for the benefit of any
other co llateral o r more dis(ant relative. fn every

63. (ll) Na ten rninste tienjarige onafgeb roken dienst
ond'er het Departement, indien genecskundig
b·e ,vijs ter bevrediging van de Direkteur gelevenl wordt dat een ondern·ijzer, uit hoofde.
\';tll nvakke gezondheid, voo r de verdere waarneming van zijn betrekking als onderwjjzer
o ngeschikt · geworden is, dai de on_geschiktheid niet aan eigen schuld te wijten is en
dat die waarschijnlik blijvend zal zijn, kan
zulk een onderwijzer door net Departe men1
o p tijdelik pensioen · geplaa tst · worden voo r
een tijdperk van ten hoogste vijf jaren en
kan hij gedurende die tijd pensioen ontvangen,
berekend \'Olgens artikel een-en-zestig.
(b) Een onderwijzer, d ie volgens de bepaling van
sub-artikel (a) op pensioen gesteld is, levert,
een- of meermalen vMir het aflopen van een
tijdperk van vijf jaren van de datu m van zijn
aftreden op pensioen, geneeskundig hewijs,
ter bevrediging van de Direkteur1 van blHvende
cingeschiktheid tot het geven van o nderwijs,
en indien z6 danige ongeschikth eid bewezen
is blijvend te zijn, wordt hem een permanent
pensioen toegekend; maar in.d ien . die onge•
schiktheid ni et !anger bestaat, en _indien hij
nid in aanmerking kon:1t voor een_ rensioen
op grond van OlH.lerdom, wordt het r ensioen
ingetrokken en het tijdperk van zijn afwe_zighei<l, in geval hij weer in dienst tree dt onder
het D epartement, zal b·e reke11d worden als
buitengew<Jon verlcif zonder betalin_g, behoudcnde d e ·onafgehrokenheid van zij_n diens1,
echte, mnder op zichzelf gereker1.d tc ,vorden
als dienst.
(c ) Een onderwijzcr . di e . ' t undei:wijzen weer hervat nadat hem op g-.ron d va n zwakke gezondheid ee11 permanent ..pens-i<.ici1 toegekend is,
zal gerechtigd zijn voor een tweede pensioen
k kwalificeren juist op dezelfde wijze alsof
hij zulks deed voor de eerste · maal krachtens
deze Proklam atie; bchoildens, ·ctat · zodanige
onderwijzer binnen ach ttien rnaanden na hel
begin van zodanig tijdperk · van die1isthervatting verkiest bij te di;agen en bijdraagt aan
p ensic}en zoals bepaald i-n - artikcl 2estig.
64. · ·lndien een onderwijzer' na hel in.,'i' erkingtreuen van
· deze .Proklamatie ondcrwfjs onder het Oepartemei11
hervat, nadat hem krachtens· ·deze P toklama_tie . ~en.
pensioen i s ·toegekend,· en incti·e n ' zijn ·pensioen en
he t salaris waarte_g en hij opniem,· wordt a angesteld
teza men "ineer bedragen dan het salaris door hem
getrokken onmiddellik vu6r" zijn aftreding o p pen•
sioen, zal zijn pensioen gedurende zi5danig tijdperk
van· wederaanstelling o nderworpen· zijn aiui vermindering, zo dat hij met zodanrg ' salaris niet
meer betaald worden ·zal dan het salaris dat aan
hem betaald werd onmiddeflik v66r 1Jjn aftreding
als tevoren genoemcl. · ·
·
·
.
65. Tenzi-i de Administrateur, na de . omstandigheden
van h et geval in overweging genomen
h el;>ben,
daarroe . last geeft, is g·e en pensioen b"etaalbaar
aan een ondenvij zer, die krachtens de bepalingen
van deze Proklamatie van zijn ambt ontzet is.
60. Mocht een kont ri buant aan pensioen komen :· te
sterven terwijl hij "in dienst of op verlof is,
Y66r hem pensioen vcrleend wordt, dan wo rdt
een gratifikatie gelijk aan tweemaal de .to.tale kon-.
trii;mti es van, zodanige. kontrlbuant, of
voile
maand salaris herekend van de <lag van zjjn sterven, welke van de twee h et meest bedraagt, betaald aan:
( i) de weduwe of weduwnaar of het k ind of de
kinderen of h et stiefkind -0f de s tiefkirideren; of
(ii) de vader, moeder, broeder, zuster, grootvader
of grootmoeder, die ten aanzien van onder,;teuning of onderhoud van hem a fhankelik is;

te

een
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~uch case the payment shall be made to or for
the benefit of one or more of the persons specified
in paragraphs (i) and (ii) hereof, and the selection
of the persons or person shall be in the discretion
of the Administrator.

67. Should any oontrihutor to pension, to whom
a pension has been granted on his retirement, die before the aggregate amount paid or
payable to him as pension has bemme equal
to the total amount contributed by him, a
gratuity equal to twice the amount of excess of
such total wntributions over the total amount
paid or payabl-e to him as pension up to the date
of his death shall be paid to:
( i) the widO\v or widower, or cllild or children,
or step-child ·or ster-chi!dren; or
(ii) the father, mother, brother, sister, grandfather,
or grandmother, dependent u,ron him for
support or maintenance,
and shall not be paid to <Jr for the benefit of
any other collateral or more distant relative. In
every such case the payment shall be made to or
for the benefit of -one or more of the persons
specified in -paragraphs (i) and (ii) hereof, and the
selection of the person or persons shall he in the
discrefarn of the Administrator.
Ch apter X.
SCHOOL ATTENDANCE.

68. Every school shall be open for not less than five
hours ,on every school day for the purpose of
giving instrucfarn to the rupils enrolled; rrovided
that the Department may vary the period of daily
attendance in special cases, a,nd shall fix the
vacation period for all schools.
69. (a) - From and after the oommencement of this
P1.1oclarnation regular school attendance shall
be oompu!sory for all European children who
have oompleted their seventh but not their
sixteenth year.
(b) No attendance at school shall be required of
any such child who:
( i) in the opinion of the Department is under
regufar and efficient instruction in any
other manner,
(ii) is prevented by ill-health or any other
una1ioidable caui.e; or
(it9 is engaged in a regufar occl!_pation and
has already passed the sixth standard.
(c) . In case any such child as aforesaid lives more
than three- miles by the nearest road from a
school for European children where he can
suitably be taught, the following provisions
shall_ apply
( i) •i,f in the opinion of the Diredor the
parent or guardian of such child is himself in such a financial position as to
enable him to defray the whole of the
the cost of the chil-d's attendance at the
nearest or any other school, whether in
respect of transport, boarding or other,vise, it shall he his duty to do so at
whatever distance the child mav reside
from the school_, and he shall - not be
exempted from sending his child to school,
(ii) if, in the opinio.n of the Directo r, the
parent o r gu,ar~ian is in such a financial
position as to enable him fri defray a
portion of the cost of necessary tra-nsport
or boarding of his child in order to
enable the child to attend the nearest or
any other school, and in case there have
been provided by the Administration or
any other person or body reasonab!.e
facilities for such transport or boarding,

en wordt niet betaald ;,,irn of ten bate van een
andere kollaterale of mser verwijderde bloedverwant. In ieder mdanig· geval geschiedt de be•
taling aan of ten bate · van
of meer der in
paragrafen (i) en (ii) hiervan bedoelde personen
en staat de keuze van de persoon o f personen
ter beoordeling \'an de Administrateur.
67. Mocht cen kontribuant aan pensioen, aan wie
bij ontslag pensioen Yicrleend werd, komen te
sterven v66r de gezame1'1ike aan hem als pensioen
hetaalde of betaalbare som gelijk is gewordea
aan het to tale door he1i1 inbetaalde bedrag, dan
wordt een gratifikatie, gelijk aan tweemaal het
verschil tussen die to tait kontributies en het aan
hem als pensioen to t up datum van zijn sterven
beta aide of beta alba re hedrag, betaald aan:
( i) de weduwe of \\·tduwnaar of het kind of
de kinderen of het stiefkind of de stiefkinderen; of
(ii) de vader, mo eder, l•roeder, zuster, groo tvader
of grootmoeder, di,'? ten aanzien van onder·
steuniRg of onderhci..td van hem afhankelik is.
en wordt niet betaald aan of ten voordele van een
andere koHaterale of mrer verwijderde bloedver·
want. In ieder zodanig geval geschiedt betaling
aan of ten bate van een of meer der in paragrafen
(i) en (ii) hiervan bedorlde personen en staat de
keuze van de persoon <,'i° personen ter beoordeling
van de Administrateur.

cen

Hoof d s l u k X.
SCHOOLBEZOEK.
68. Elke school is niet minder dan vijf uren op elke
schooldag open voor het geven van onderwijs aan
· de ingeschreven leerlingr' n ;. met dien verstande dat
het Departement in spedale gevallen het tijdperk
van dageliks bezoek kan 4fwisselen en de vakantietijdperken voor alle scholen vaststelt.
69. (a) Van het inwerkingtri:den van deze Proklamatie
is geregeld schoolbr:? oek verplichtend voor alle
Europese kinderen, ilie hun zevende rnaar niet
hun zestiende jaar 1'olbracht hebben.
(b) Geen schoolbezoek word t geeist van enig zodanig kind, dat:
_·
( i) volgens oordeel van het Departement anderszins geregtld _en doeltreffend onderwijs ontvangt; of
(ii) door ongesteJdheid of enige andere on•
vermijdelike r,orzaak verhinderd is; of
(iii) in een vaste hf:trekking werkzaam is en
reeds de zesde standaard door is.
(c) In geval waar zulh ecn kind als voornoemd
verder dan drie mijl langs de kortste weg
woont van een sch</;] voor Europese kinderen,
waar hij voldoende ondenvezen kan \Vorden,
zijn de volgende bt>palingen van toepassing:
( i) indien in de o iJinie van de Oirekteur de
ouder of vougd van zodanig kind zelf
in zodanige geidelike positie ver keert, die
hem toelaat · de' gehele kosten te dragen
van hef s choolhczoek van het kind in de
naastbijgeleger, of enig andere school,
hetzij met hctrtckking tot vervoer, lo gies,
of anderszins, i:;; hij verplicht dit te doen,
onvcrschillig \I dke afstand het kind van
de school W()( int, en wordt hij niet vrijgesteld van zijn kind naar school te
zenden;
(ii) indien in ck n j1inic van de Direkteur de
ouder of voogd in zodanige geldelike positie verkeert, d•e hem toelaat een gedeelte
te dragen van de nood zakelike kosten voor
vervoer en logies. van zijn kind, ten einde
het in staat te stellen de naas thijgelegen
of enige andei't school te bezoeken, en
ingeval er doo• de Administratie of enig
andef persoo n r ,f lichaam in redelike hulp•
middelen ,·oor 1.1.llk H r\'oor (Jf log ies is
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the parent or guardian s hall not be
exempt~d from sending the child to
school by reason that the whole of the
cost of such transpt"Jrt or boarding is
no t' defrayed by the Administration or
o ther person or body,
(iii) if, in the opinion of the Director the
parent or guardian is not in _a financial
position to defray the whole of the cost
of transport or boar,ding, o_r any portion
thereof, he shall be exempte.d from
sending the child to school, unless and
until the Ad.ministration, or any o ther
person or body, with the approval of
the Administrator has provided facilities
for transport to or hoardin.g at the nearest
or · any other school free · of ~ost to the
parent o r guardian.
70. It shall be the duty of every Magist,ate to inquire
into the case of every European child who resides
within the district under the jurisdiction of such
Magistrate, and who, being between the ages of
seven and sixteen, is nevertheless not attending any
school or in some other manner receiving efficient
instruction, or has not passed an examination
equal to standard VI.
71. Where any child shall, c-cmtrary to the provisions
of this Proclamation, fail to attend school, it shall
be the du.ty o-f the Magistrate forthv,•ith to warn
the said parent o r guardian in writing of the possible consequences of such failure; and should such
parent or guardian fail at any time after the giving
of such warning to comply with the provisions of
this Proclamation, he shall be deemed to be guilty
of an offen~e agains t this Proclamation ; provided
that any person charged with an offence under
the provisions of this section shall be discharged,
if he prove to . the satisfaction -of the Court that
he had . lawful and sufficient grounds for failing
to comply with the provisions of this Proclamation.
72. From and after the commencement of this Proclamation, no child shall be admitted to a school,
until he has completed his seventh year, provided·:
(i) that any children under the age of seven years,
who may be enrolled at any aided school at
the commencement of this Proclamation shall be
exempted from the provisions of this section;
(ii) that the Director in special instances may
allow a child below seven years of age to be
counted and admitted in making up the necessary
number of pupils required for the establishment
of a primary school or a farm school; (iii) that
no child who has completed his sixth year but
has not completed his seventh year, shall be admitted to any school _unless .. the Department has
satisfied itself that there are no children in the
compulsory age-period (seven to sixteen) whose
attendance at s uch school would thereby be prevented.
·
73. Any person employing, du ring school hours a European child wh,) is under sixteen years of age,
and has not passed the sixth standard and who
is not otherwise exempted, shall be guilty of an
offence against this Proclamation, unless the authority of the Director shall have been first h.ad and
obtained.
74. Any parent or guardian ,~r other person, who
o mi ts or refuses to give, when required, to a duly
aut~orised officer of the Department any informahon necessar:·, or who \\'ilfully gives incorrect
information, or any person using foul, violent or
ahusi\·e languag e to any such officer while in the

70.

71 ..

72.

7S.

74.

voorzien, is de ouder of voogd, niet vrijgesteld van iijn kind naar school te zen•
den om reden dat de volle kosten van
zulk vervoer of logies niet door de Administratie of antler persoon of lichaam
worden gedragen;
(iii) indien in . de opinie van de Direkteur de
ouder of ·v oogd niet in een geldelike positie verkeert, die hem toelaat de volle
kosten voor vervoer of Iogies, of een gedeelte daarvan, te dragen; wordt hij vrijgesteld van zijn kiri.ct riaar school te zenden, tenzij en totdat de Adminisfratie of
enig andcr persoon of Ii cha am · ter bevrediging van de Administrateur in hulpmiddelen he~ft voorzien voor vervoer naar
of logies bij ·ue naasthijgelegen of enige
andere school vrij van kosten voor ·de
nuder of voogd.
Het zal de plich-t van elke Magistraat zijn, onderzoek tc doen naar het geval van ieder kind dat in
het distrikt onder de jurisdiktie van die Magistraat
woont eh dat, niettegenstaan.de tussen zeven en
zestien jaar ou·d iijnde, toch geen school bezoe'kt
of op andere wjjze behoorlik, onderwijs ontvangt
of geen eksamen heeft afgelegd gelijkstaande met
standaard VI.
Waar enig. kind in tegcnstelling van de bepalingen
van deze Proklamatie verzuimt de school te bezoeken, is het de plicht van de Magistraat genoemde
ouder of voogd terstond voor de m')zelike gevolgen
van dat verzuim schriftelik te waar!:i~huwen; en indien zulke ouder of voogd te ernger tijd na het
geven van die waarschuwing verzuimt· aan de bepalingen van deze Proklamatie te voldoen, zal
hij schuldig geacht warden aan overtreding dez·e r
Proklamatie; met dien verstande dat enig persoon
bes_c huldigd van een overtreding krachtens de bepalingen van dit artikel zal vrijgesproken worden,
indien hij tot bevrediging van het Hof kan bewijzen.
dat hij \vettige en voldoende redenen had voor de
overtreding van de bepalingen van deze Prokla.~
ma tie.
Van de invoering van deze Proklamatie wordt ge~n
kind in een school toegelaten totdat h et zijn zeveti"de
jaar voltooid heeft; behoudens; (i) dat kinderen
onder de leeftijd van zeven jaar, die h:1 geschreven
zijn bij een ondersteunde school bij de invoering
van deze Proklamatie, van de bepaliilgen van dit
artikel vrijgesteld zullen zijn; '(ii) dat de Oirekteur
in Speciale omstandigheden kan toelaten, dat een
kind onder de ouderdom van zeven 'jaar meegeleld
en toegelaten kan worden voor het opmaken van
het nodige getal leerlingen · vereist vobr het op~
rich ten van een primaire. of plaatsschool; (iii) dat
geen kind, dat zijn zesde _jaar volt0<)id heeft, doch
niet zijn zevende jaar heeft voltooid, wordt toegelaten tot enige school te112ij het Department zichzelf overtuigd heeft dat e r geen kinderen van h~t
gedwongen leeftijd-tijdperk (zeven tot zestien) zijit,
,vier schoolbezoek aan zodanige school daardoor
zou verhinderd worden. ·
Enig persoon, die gedurende schooluren een Europese kind in dienst neemt_, dat d e Jeeftijd van
zestien jaren nog n·iet bereikt heeft en niet de
zesde standaard door is en niet anderszins vrijgesteld is, is schuldig . aari een overtredin,.g van
deze Proklamatie, tenzij de ·toestemming van de
Direkteur vooraf verk regen werd.
Iedcre ouder
voogd of enig ander persoon, die,
wanneer het vereist wordt, ,veigert aan een behoorlik daarto e gemachtig-de beambte van 't Departem ent de noc;lige informatie te geven, ~)f die
ornettelik onjuiste info rma.tie -g eeft of ieder. Ilic
vuile, heftige of beledigende taal geb;11i;.: ~t:-;-=:::
zulk een ambtenaar, terwijl hij zi~n .,,·e:-·•· · -:·:-. .- ~
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executi011 of his duty under any of the provisions
of this Proclamation or of any regulation made
hereunder, shall be guilty of an offence under this
Proclamation .

Ch apter XI.
FREE PRIMARY EDUCATION AND SCHOOL FEES.

75. Save as .in this section p(\')vided, all instruction
given in any school u.nder the co~ntro l of the Administration shall be free in all classes up to and
including the sixth s tanda rd in so far as such
instruction is not in spedal subjects outside the
school oou,rse. The said free instruction shall
include the fre-e supply of books and other school
requisites, provided that any free books or requisites lost o r destroyed by a pupil shall be replaced
at the cost of the· parent or guardian of the pupil.
76. Subject to the provisions of the ~o i:e_goi ng s~ction,
it shall be lawful for the Admu11strator, m the
case ot am· s chool or for anv standard classes in
any such school, o'r for instniction in special subjects i.n such school, to fix the scale of fees and
make regulations prescribing the circumstances
in which the Department shall be empowered to
remit school fees or make a.ny alterations in any
scale of school fees.

Chapter XII.

krachtens een der bepalingen van deze Proklamatie
of van een krachtens dezelve opgestelde regulatie,
is schuldig aan een overtreding- nn deze Proklamatie.
H o o f d s t u k XI.
VRIJ LAGER ONDERW[JS EN SCHOOLGELDEN.
75. · Met uitzondering van de bepaling van dit artikel
is alle onderwijs, gegeven in een school onder het
· beheer van de Administratie, vrij in alle klassen
to t en mel cle zesde s tandaard, met dien verstande
dat zodanig onoer\o\1ljS niet in sped'ale vakken,
buiten het schoolleerplan geschiedt. Het gezegde
vrije onderwijs sluit in het kosteloos verschaffen
van boek·en en andere schoolbehoeften m et <lien
verstande dat vrije hoeken of schoolbehoeften door
e-en lecrling verloren of vernield, o p kosten van de
ouder of voogd van de leerling, herplaatst word en.
76. Onderhevig aan de bepalingen van het vo o rgaande
artikel is de Administrateur gerechtigd in het geval van etiige school of voor enige standaard kl~~sen in enig zodanige scl10c~I, of voor onderwtJS
in speciale vakken in zodamge school een· ~chaal
van schoolgelden vast te stellen en regulahes te
maken, omschrijvende de omstandigheden o nder
welke het Departement gemachtigd is schoolgelden kwijt te schelden of enige veranderingen in
enige schaal van schoolgelden te ma-ken . ·

77.

BOARDING OF PUPILS.
77. For the purpose of Section s ixty-nine (c) hereof
the Administrato r may establis h central hostels
to be maintained by the department for the
accommodation of pupils attending school under
the control of the department. Such hostels shall
he subject to t_he g~neral control of the departm_ent
and kt · the financial control of the Acoounhng
Officer.

78. The Administrator may make regulations in regard
to admission to and expulsion from, supervision
and maintenance charges at su ch hostels.
79. The minimum number of boarders required for
the establishment of any such hostel shall be ten
such pupils unless the Director shall for special
reasons o therwise decide. If at an.y time. the number
of boarders in any hostel shall fall below the
required minimum, or if for any other_ go?d an~
sufficient .reason the department may f1nd 1t desirable not to rnaintain the institutio n , it shall be
dosed.
·
80. The principal teacher 01' the school to which a
hostel is attached shall be the superintendent of
the h ostel unless there are, in the opinion of the
Department, good reasons why he should not hold
this post, . in which case it s hall be held by some
other approved teacher on the staff of the school,
failing which the Department may approve of the
employment of a superintendent n()t a member
of the school staff.
81. The superintendent of a hostel, if a teacher of

the school, shall receive his full salary as such
without any deduction for house and, in addition,
in return for his services as superintendent, free
residence for himself, his wife, and his minor
children, and free board for himself and his wife,
the charges lior the board of his minor children
(if any) being at the following rates:
under five years of age:
no charge,
five to fifteen years of age:
two-fifths of the fee charged t r)
bcl3rders,

78.

79.

80.

81.

H o of d st u k XII.
LOGIES VAN LEERLINGEN.
Ten a anzien van artikel zes-en-negentig (c) hiervan is de Administrateur gerechtigd centrale hostels
te s tichten, die in stand gehouden zullen worden
door het Departement voor de akkommodatie van
le-erlingen, die een school onder de kontrole van
het Departement bijwonen. Zodanige hostels zijn
o nderworpen aan de algemene k-0ntrolc van het
Departement en aan de financiele kontrole van de
Rekenmeester.
De Administratcur kan regulaties uitvaardigen met
betr-ekking tot de toelating tot, uitzetting van -en
toezicht en onderho udskosten bij zodanige hostels.
H et minimum getal kostgangers vereist ter oprichting van zulk een hostel is tien zulke leerlingen,
tenzij de Direkteur o m speciale redenen anders
besluit. Mocht te eniger tijd het getal kostgangers
in een erkende hostel beneden het vereiste minimum vallen of indlen, om een andere goede en
voldoende ;eden, het Departement het wenselik
moge vin-den, de inrichting niet in s!attd te houden
in termen van het voorafgaan-de artikel, wordt het
gesloten.
De hoofdonderwijzcr van de school., waaraan een
hostel verbonden is, is de superintendent van het
hostel tenzij er, volgens de mening van het D~:
partement, gegronde redenen bestaan waarom hi]
die post niet he'hoort te bekleden, in welk g_~val
die ,door een a·nctere goedgekeurde onderwtJZ~~
van ·het pe-rso neel v_a n de school bekleed wordt, btJ
· gebreke waarvan het Departeme~t het in . dicnst
nemen van een superintendent, die .geen hd van
het schoolpersoneel is, kan goedkeurcn.
..
De superintendent van een hostel, wannccr h1J
onderwijzer van de school is, ontvangt zijn voile
salaris als zodanig, zonder afkorting voor huistoelaag, en, daarenbc, ven, ter vergoeding ,·oor ~ijn
diensten als superintendent, v rije wo nin g \'Oor z1chzelf en zijn vrou\\· en ni'inderjarige kinderen en
vrije voedi ng voo r zi~hzelf en -~ijn ~chtg~n~>te, ~et
bedrag voor de w,edmg van z11n mmdeqange kmderen (als die er 7.ijri) zijndc vol gens. het onclerstaand tarief
onder vijf jaar oucl:
vrij;
vijf tot viiftien jaar oud:
· ' twee-vijfden van de rnor k<,s t·
gan g ers \'astgesteldc fooi;
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ov~r fifteen years · of age:
two-thirds of the fee charged to
boarders.
The said charges shall be payable monthly or
quarterly by deduction from salary as from 1st January 1922; provided that a woman principal
teacher acting as superintendent of a boarding
department containing more than thir_ty resident
pupils, shall receive free board and .I:: 50 per annum
in return fo r · her services as superintendent and
provided als,o that in the cas-e of a widow acting
us superintendent o-f a boarding department the
charges mentioned above shall apply. .
82. (a) Where, with th e approval of the Department,
a teach er resides, or is on appointment requ ired
to reside, or voluntarily resides in a hostel,
but does not hold the- position of superintendent or supervisor of such host-el, tllere s hall
be made a deduction fro m his salary at a
minimum rate of fifteen J>OLl•nds per school
quarter.
(b) Any teacher referred to in sub-section (a)
h ereof m ay be required to undertake supervision duty in the hostel; provided that as.
remuneration for such supervision duty he
shall receive free board, lodging and laundry.
(c) Nothing in this section contained shall absolve the s uperintendent of the boarding departmen t from taking an active share in the
duty of supervision.
(d) It shall b e competent for the Departmeni to
frame and issue regulations prescribing the
supervision duties referred to in this section,
and also dealing generally ,with the discipline
and managemen t of any hostel, s ubject to anv
regulatio ns made b y t he Adminis trator.
.,

o ver vijftien jaar oud:
twee-derden van d e voor kostgangers vastgestelde fooi.
D e gezcgde bedragen zijn maandeliks of drieinaandeliks betaalbaar door korting op h et salaris
van 1 Januarie 1922; hehoudens, dat een hoofdonderwijzeres, die als superintcndente van een
hostel met meer dan d ertig internen optreedt, v rij
voeding en £ 50 per jaar ter · vergoeding voor
haar di ensten als s uperintende·n te-ontv.angt, en tevens inet dien verstande, dat, ten opzichte van een
weduwe, die als superintendente van een hostel
optreedt, het bovenstaand- tarief van toepassing is.
82. (a) Wanneer, m et de goedkeuring van het Departcmen t een onder\Vijzer in een hostel woont,
of bij benoeming vereist w o rdt daar te wonen,
of daar vrijwillig woont, maar die niet de
post hekleedt van- superintendent of toe?ichte~ van dat hos tel, wordt een korting o p zijn
salaris tegen hct minim-um bedrag van vijftien·
pond per schoo lkwartaal gemaakt. ·
(b) Van ee-n in sub-artikcl (a) hiervan bedoelde
onderwijzer kan h et verlangt worden ·in het
hostel toe zicht te houd cn; met dien vcrstande,
dat, ter vergoeding voor dat toezicht, hij vrije
kost, inwoning en was krijgt.
(c) H et bepaalde bij dit artikel stelt ·de superintendent van het hostef geenszin·s vrij van·
ecn werkend aandeel te nemen in h et hou<len
van to ezicht.
(d) H et Departement kan regulaties opstellen en.
uitvaardigen voorschri,ivchde het supervisie
\·,·erk in dit artikel bedoeld, en ook betreffende
de disipline en het bestuur van e°lf ig hostel,
o nderworpen aan zoda nige · regul'aties als door
de Administrateur tc mogen worden uitgevaardigd.

C h a p t er XII I.

Hoofdst u k XIII.

MEDIUM OF INSTRUCTION AND INSTRUCTION

VOERTAAL VAN ONDERWIJS EN ONDERWIJS IN
D E OFFICIELE TALEN.

IN THE OFFICIAL LANGUAG ES.
83. In this chapter; unless the context indicates otherwise:
"language" shall be taken to. refer to
the E ng lish or to the Dutch language, or to
hoth such languages as the context requires,
but to no o th er language;
·
''home language" s hall be taken to mean
the language hest known and understood b y
the pupil.
LANUUAUE AS THE MEDIUM Of INSTRUCTION.
84. (a) The medium of instruction of every pupil in
all the standards of any public school, up to
and including th e sixth standard, shall be the
home language of the yupil ;--provided that
th e parent of any pupil shall have . the -right
to claim that the other language · shall be
gradually introduced, and thereafter r~gularly
used, as a second medium of instruction in
accordance with the inteiligence o f th e pupil,
and in such case provision shall he made for
the instruction of such pupil accordingly.
(b) If, in the carrying o ut of the provisions of
sub-section (a) hereof, it be found that in any
such standard aforesaid or group of such
standards the medium of instruction of the
majority of the pupils must .be exclusively
one language and that of the minority exclusively the other language, arrangements
shall be made for the efficient instruction of
t hat minority:
( i) by means <>f parallel classes, it the existing organisation of the ·school permits;

83. Tenzij de samenhang anders . aanduidt, .\vordt in
dit hoofdstuk :
"taal" opgevat_als te doekn -owde Engelse
of de Hollahc,lse taal., of . op . beide die talen,
naar de samenhang vcreist, rnaar· op geen
ander-e taal ;
"huistaal" opgevat te betekenen. _de taal,
di e het best gekend en verstaa_n· w.o r9t door
de leerling.
TAAL ALS VOERTAAL VAN OND ERW IJS.
84. (a) Met uitzondering van de bepalingen zo_a ls in
sektie 85 hiervan is de voertaal bij hef onderricht van iedere leerlirig in alle standaards
van een openbare school tot en.·met de zesde
standaard de h4istaal van de leerlit~g; met
dien verstande, dat de ouder van . een leerling
het recht h eeft te vorcj.eren dat de. ande re taal
geleidelik ingevo erd en, daama ·geregele als
tweede voertaal g'ebruikt wordt · naar · gelang
van de verstandelike ontwikkeling van de leerling, en in zulk gev-al wordt voor het ond erwijs van zulk een leerling d ienovere<'rikomstig
voorziening gemaakt.
(b) Als bij uitvoering van de _b epalingen van sub~
artikel (a) hiervan be_vo nden wordt, dat in een
bo vengcnoemde stand aards of _groep van
die standaards de vocrtaal van . de meerderheid der kerli ngen ui:sluitend een taal moet
1.ijn en di e qin de rninderheid uitsluitend de
andere taal. dan worden. er schi~kingen getroffen voo r doeltreffend o nderridH ,fan die
mindcrheid:
( i) door middel van paral!el-klassen. indien
de bestaandc inrich ting van de schr,ol
wlks toclaat:
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(ii) by mea:ns of parallel classes in every case
in which the pupils forming the minority
are net less than fifteen;
(iii) in any case not described in_ paragraph (i)
or paragraph (ii) by means ot teachers
qua.lified to instruct in both languages.

85. (a) Notwithstanding the provisions of the preceding section, in all the standards of any public
school above the fourth standard the parent
of any such pupil may choose for that pupil:
( i) one of the languages as the sole medium of instruction; or
(ii) both of the languages _as media of instruction.
If a parent fails to make use of his right
of choice in terms o f this section the pupil shall
receive instruction as provided in section 84,

(b) For the rurpose of carrying out the provisions
of sub-section (a) of this section., the organi·
salion of the system of public schools shall
be such as to p rovide:
( i) schools in \vhich'. the Ef!glish _language
is the prevailing medium of instruction;
(ii) schools in which . the Dutch language is
the prevailing medium of instruction;
(iii) schools in which the English language
is the medium of instruction in certain
subjects and the Dutch language is the
medium of instmction in certain other
subjects;
but in all such cases due regard shall be had
to the medium of instruction prescribed by
section e i g h t y • f o u r.

(c) Ii in any public school in standards above
the fourth one of the two lan$11ages is the
prevailing medium of instruction and a minority of pupils have to be instructed through
the medium of the · other language, provision
shall he made for the instruction of the pupils
forming that minority:
( i) by means of parall~l classes if the exist. ing organisation of the school permits;
(ii) by means of parallel classes in every case
in which the pupils forming the minority
_are not less that ten;
(iii) in any case not described in paragraph (i)
or paragraph (ii) by means of teachers
qualified to instruct in both languages
(d) Whenever in a pub-lie sc!1<1ol described in sub·
section ,!b) (iii) of this section the o-n e language is the medium of instruction in certain
subjects and the other language the medium
of instruction in certain other subjects, the
decision as to the number of subjects to be
taught through the medium of each language
anct tfte selection. of those subj eds shall be
made bv the Director. The wishes of the
parents 'shall, if possible, be met in carrying
out the provisions of this sub-section, provided
no sacrifice of general educational -efficiency
be thereby involved.
[f the provision has to be made for the
instruction of a minority of pupils solely
through the medium of one or other of the
languages, arrangements similar to those
described in subsection (c) shall be made.
SQ. If the applicatio n -of _the provisions hcreinbefore
contained to any public school or section thereof
i'nvolve a change in the existing system relative
to the medium .of 'instruction, that change shall
be made gradually so as not to interfe re . with
the educational interests of the pupils affected,

(ii) door niiddel van parall~~l-klassen in ieder
geval waarm de leerling-~n, die de minderheid vormen, niet minde·t dan vijftien zijn;
(iii) in elk geval, niet omschfeven in paragraaf
(i) of paragraaf (ii), do~ r middel van onderwijzers, die bevoegd zijn in beide tate.n
onderwijs te geven.
85. (a) Niettegenstaande de bepalirtgen van de voorafgaande sektie kan in alle standaards van
een· openbare school hove,\ de vierde standaard, de ouder van zulk een leerling voor
die leerling kiezen:
( i)
van de talen als •:le enigc rnerfaal
van onderwijs; of
(ii) beide talen als voertalen van onderwijs.
Blijft een ouder in geb!'cke van zijn recht
tot keuze gebruik te make11, krachtens deze
sektie, ontvangt de leerlini::\' onderwijs zoals
voorzi en in sektie 84.
(b) Ten eindc aan de bepalingen van subartikel
(a) van dit artikel gevolg fo geven wordt het
stelsel van openbare scholelit zo ingericht, dat
het voorziening maakt voor:
( i) scholen waar de Engels ~ taal de heersende
voertaal is;
(ii) scholen \vaar de Hollal!dse taal de heersende voertaal is;
·
(iii) scholen waar de Engei~e taal de voertaal
in zekere vakken is en de Hollandse taal
voertaal in zekere andifire vakken;
doch met de nodige inachtn~ming in alle zulke
gevallen van de voertaal l1ij artikel vier en
tachtig.
(c) Indien in een openbare sthool een van de
twee talen de heersende \·oertaal boven de
vier<ie standaard is en ee h minderheid van
leerlingen door de andere vdertaal onderwezen
moet worden, dan wordt , 'oor -het onderwijs
van de minderheid vormen(J e leerlingen voorziening gemaakt:
( i) door middel van par;;illel-klassen, indien
de bestaande inrichth1g van de school
zulks toelaat ;
(ii) door middel van parailel-klassen in ieder
geval waarin de leerlit1gen, die de minderheid rnrmen, niet minder dan tien zijn ;
(iii) in elk geval, niet omsdireven in paragraaf
(i) of paragraaf (ii), d1;) or middel van onderwijzers, bevoegd in beide talen onderwijs tc geven.
- (d) Wannecr i11 een openbare ~thool, in subartikel
(b) (iii) va11 dit artikel oi11schreven, de ene
taal de voertaal in zekere vl!kken en de andere
taal d e voertaal in zeke re andere vakken is,
wordt over het aantal in 11\k van beide voer1
talen te onderwijzen vakHcn beslist, en ge. schiedt de keuze van die 1iakken door de Direkt_e ur. Aan de wensen I< an elke ouder zal,
· io mogelik, bij uitvoering rnn de bepalingen
van dit subartikel tegemoe t gekomen \voroen,
met dien verstande dat c_h _armede gcen opoffering van <loeltreffendh e.id van het onderwijs in het algemeen gepa::1rd gaat.
Als er voorzieriing g eti'iaakt moet \\·orden
voor onderwijs van een niinderheid van leerlingen enkei en alleen in de ene of de andere
der voertalen, dan word.i!n schikkingen gemaakt evenals die omschre\'cn in sub-artikel (c).
86. Als de toepassing van gezegd1; bepalingen in ecn
openhare school of afdelfng d aarvan verandering
in het bestaande stelsel ten opzichte \'an de voertaal met zi ch hrengt, dan geschiedt die verandering
geleidelik zod.it er gcen botsihg -ontstaat met de
opvoedkundige belangen van de betrokken leer•
lingen.

een
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87.. In any case in which there-,is ·any doubt, owing
to the pupil knowing both languages e_qually well,
as to which of the two languages is to be considered the home language of any pupil, the parent's . decision shall be lina.l, and such decision
shall be duly registered.
LANGUAG E ·As A SUBJECT Of INSTRUCTION.

88. Every pupil in every standard of a public school
up to and including the sixth standard shall be
taught his home language, but adequate provision
for the teaching of the other language shall be
made in ev.e ry public school, and such language
shall be taught to every pupil in such school, un.less the parent of such pupil otherwise desires.
89. Adequate pro\'ision shall be- made for the teaching
of both languages to every pupil in every standard
above the sixth in a pu.blic sc.chool, and both languages shall be taught to every pupil of such
school, unless the yarent of such pupil otherwise
desires .
·
USE Of AFRIKAANS.
90. Where in any public school to which the provisions
of this part apply, the Dutch language is a subject of instruction o r is lawfully" used either as
the prevailing medium or as one Qf the media
of instruction , the Director shall, on the resolution
of the responsible commiitec rec~gnise and authorise the use of Afrikaans instead of Dutch (Nederlands) as a subject of instruction or as a medium
of instruction in all or in any standards o r classes
or in all or any subjects of instruction in such
school; provided:
( i) that no resolution as aforesaid shall be passed
by any committee exce_pt at a meeting specially called for the purpose, at which not
less than a . majority of the total number of
the members of the committee is present;
(ii) that any resolution so passed may thereafter
be ·revoked at any future meeting similarly
called at which not less than a majority of
the total number of the members of the committee is present ; and
(iii) that in order to preserve educational efficiency
and c0ntinuity, any such resolution or revocatioo shall be arrived at only after previous
consultation with the principal teacher of the
school conccrnM;
(iv) that the Director is satisfied that the proposed
change will not result in the sacrifice of general educational · effi_ciency.

USE Of GERMAN.
.91. (a) -Notwithstanding anything i<i the contrary iri
this Chapter con tained it shall be lawful for
instruction to be given in al-I standards up to
and including standard six1 in the German
language as medium to the ·children of German
parents in accordance with such regulations
as the Administrator may prescribe.
(b) In the case r,f a schor,I where. conformablv
,,·ith the rr, 1,·i;;irJnS (;( s ubs cdiCJn (a) of this
secti<m ins tni.:tio n is givc1; thrc;ugh the me-

dium of the (h:rman language all pupils in
all standards above standard I shall receive
a daily lesson in Dutch or English. The lesson
shall in nc1 case last longer than forty-five
minutes. The choice between Dutch and English shall be made bv the Director who shall
be guided hy the V<>tcs of the parents concerned but the Administration · s hall not be
compelled, though it may be allowed, to make
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87. In elk geval, waar er enige twijfel bestaat, omdat
de leerling beide ta·len· even · goed kent, welke
van de twee talen als de huis taal van e·en leerling ·
beschouwd moet ·.vo rden, is de besli_ssing van de
ou-der finaal, en geschiedt van · die beslissing beho o_rlik aantekening.

TAAL ALS EEN VAK VAN ONDERWIJS.
88. Jedere leerling in elke stan~aard van een openbareschool to t en met d e zesde standa'ard geniet on-

derricht i.n zijn httistaal, maar in elke openbare
school wordt toereiken<le voorziening voor het onderwijzen va11 de andere taal gemaakt, en die·
taal wordt aan iedere· leerling jn die school onderwezen, tenzij de ouder 'van die leerling anders
verlangt.
89. Toereikende voor1.iening wordt gemaakt voor het
onderwijzen van beide talen aan iedere leerlingin elke standaard hoven de zesde standaard in een
openbare school, en be.ide talen worden aan iedere
leerling van die school geleerd tenzij de ouder.
van die lcerling anders verlangt.
OEBRUJK VAN AFRIKAANS.
90. Wannecr in enige openbare school, waarvoor debep~lingen van dit dee! gelden de H-0llandse taat
een vak van on<lerwijs is of wettig gebruikt \.Vordt,
. hetzij als de hestaande voertaal of als een van de
voertalen van onderwijs, erkent en machtigt de·
Direktcur bij hesluit van het verantwoor<lelike ko-·
mitee het gebruik van Afrikaans in plaats van
Hollands (Nederlands) als een vak van onderwijs
of als cen voertaal van on-derwijs in alle o'f in
enige s'tandaards of klasse n of in alle o f enigevakkcn van onderwijs in zodanige school; met dien
verstande :
( i) clat geen besluit, als voornoemd, genomen zal
worden door een komitee behalve op een
Sp\!ciaal daartoe belegde vergadering, waarop
i1ict minder dan de meerderheid van het totale
aantal led-en van het komitee aanwezig is; en
(ii) dat enig aldus geno men besluit daarna herroepcn kan worden op enige toekomstige op dergelijkc wij1.e belegde vergadering waarop niet
minder dan de meerderheid van het totale
aantal kden van het komitce aanwezig is; en
(iii) dat, ten cinde degelikheid en samenhang . van
het ond-erwijs te bewaren, slcchts tot zodanig
bcsluit, of de herroeping ervan, overgegaan
zal worden na voorafgaande konsultatie met
de hoofdonderwijzer van de .betrokken school;.
en
(iv) dat ·de Oirekteur tevreden is dat enige voorgesfelde verandcring, zonder de school te benadelen op opvoedkundige gronden, gemaakt
kan wordcn.
GEBRUIK VAN DUITS.
91. (a) Nicttegenstaande tegencivergestelde _bepalingen
in dit artikel vervat, kan onderwijs wettelik gcgeven wordcn in alle standaards tot en insluitendc s tandaard zes in de Duitse taal, als
voert.aal aan de kinderen \'an Duitsc ouders
ovcreen:komstjg zodanige regulaties als door
de Administrateur mogen \rnrdeu voorgeschreven.
(bJ In hct geval van enige school ,\·aar volgens
de bepalingen van suh-sektie (a) van deze
sektie onderricht gege\·en \\'Ordt in de Duitse
taal a)s voertaal. on t\·angen alle leerlingen in
allc st.a ndaards br) \·en s tandaard een dageliks
een !es in 't Hr.,Hands of in 't · Engels. De
les duurt in gei:n geval laQger da-n vijf en
veertig minuten. De keuze . tussen 't Engels
en 't Hollands wordt door de Direkteur besluit,
die ,·ol:;:-ens de stemmen van de betrokken
ouders -hierin geleid wordt, doch de Admin:::tratie is niet genoodzaakt, ofschoon het
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provision for the teaching of both Dutch and
English in a school where German is the
medium of instruction.
( c) In the case of all pupils who have r eceived
ins truction through the m edium of the German language u,p to standard s i.x, D utch or
Eng lish as laid down in the provisions of
subsection (b) of this section shall be the
medium of instruction in all s tandards above
standard s ix.
(d) All pu pils who have received inst~u ction up
to and including standard six through the
medium of German shall thereafter receive one
lesson daily in ·the German language.

tJ2. If a dispute or difficulty arises in connection with
th e application to any public school of th e provisions of this chapter, the Directo r shall have
power to deal w ith the dispu te or difficulty, and
it shal! be the duty of the D epartment to see that
these provisioris are carried o ut in such a way
as to conduce as rnuch as possible to th e genera l
efficiency of the school.
<J'J. The ins pectio n of public schools and the regulations · relative to schooi examinations s hall be
in conformity with the provisions ·of this chapter,
a nd shali be s uch as to secure an equal standard
of proiiciency in both lang uages.

C hapte r XIV.
RELJ(jl()US INSTRUCTION IN SCHOOLS.

<H. Every school under the control of the Department,
unless it be a schooi or non-Christian des!gnation,
shat! be o.pened daily with the Lord's Prayer and
with the reading of a portion of the Bible ; but
no pupi l attending any such school shall be required to be present when this is done, if the
· parent or guardian of such pupi\ expresses in
writing· a w ish to the contrary.
C/5. (a) In eve·ry school described in the preceding
section religious ins tructio n in ·terms of the
syllabus set. c,1-it in the schedule to this P roclamation s-11all be given by one or more ·of
the teachers for a period of not less than a
quarter-of-an-hour and not more than halfan-hvur daily up to and including standard
four; and for a perio d not exceeding half-anhour upon 'two days of every week above
that standard during school hours and as far
<JS possible at th e comm encement of th e school
day; provided tha t no teacher shall b e required
tu give such instruction and no teacher of, or
r,upil attending, any such school shall be req uired to be present at th e giving of such
instruction, if such teacher or the parent or
guardian of such chiid expresses in w riting
any conscientious o bjection to such ins truction.
(h) In <:: very school descri bed in the pr eceding
sec/.ion relig iou s instruction in ter ms of th e
catechism set out m 1he schedule to this P roclamation shall be: given by o ne or more of
tbe teachers without note or comment during
the periods set fo rth in th.e preceding subsection ; pro\·idtd tllat no such instruction shall
be g-in~n untii the majority of the parents or
iuardians of th (: children availing themselves
of th e religious instruction provided in the
previous s11b-secti0n reqtiest in writing that
instruction bt given in terms · of such catechism; providtd further that no teacher shall
be requi red t<> g ive such instruction and no
teacher of, or pupil attending any such school
shall be required h , h(: present at the giving
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't onderricht ir, beide Hollands en Engels in
een school wa;; i· Duits de voertaal is.
(c) ln 't geval van 'alle leerlingen, die onderricht
o ntvangen hebb en door 't Duits als voertaal
to t s tandaard z,:s, zal ·Hollands of Eng els, zo•
als voorgeschreH n in de bepalingen van s ub•
sektie (b) van ~i eze sektie, de voertaal in alk
o nderwerpen b:;.\· en standaard zes zijn.
(d) Aile leerlingen, d ie tot bij en inbegrepen standaard zes ondt .. rich t ontvangen hebben door
Duits als voert".a l, ontvangen daarna
Jes
dageliks in d e Duitse taal.
92. Als er ges chil of nwcilikheid ontstaat in verband
m et de toepassing v.;, !J de bepalingen van dit hoofdstuk in een openba, t school, hedt de Direkteur
de macht he t geschil of de moeilikheid af te handelen, en is bet G,: partement gehouden toe te
zien, dat deze bep;;Engen op zulk een \\'ijze uitgevoerd word cn, ci.1! ze zovcel mogclik tot de
doeltreffendheid vaH <le school in het algemeen
bijdragen.
.
93. De inspektie van <,j~enbare scholen en de r egulaties betreffende scic,noleksamens zijn in overeens temming met de bq:,alingen van dit hoofdstuk en
van die aard, dat ~ij een gelijke mate van be~
dre\'enheid iri bcide lalen waarhorgen.

een
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X IV.

OODSDIENSTONDERWIJS I N SCHOLEN.
9➔• Elke school onder h cheer van het Departement
wordt, tenzij het 1::Ul school van nietchristelike
stcmpel is, dageliks geopend met het Oebed des
1-1 eren en m et h et i,'Zen van een gedeelte 11it de
Bijbel; maar geen It::rling, d ie: zulk een school bij\voont, bchoeft aanv. , ·zig te zijn wanneer di! gedaan
wordt, indien de oud ::r of voogd van zulk een leerling schriftelik ee;1 tegenovergestdde wens te
kennen geeft.
95. (a} In elke school /ti het voorgaande artikel o msdueven wo rdt (.i oor cen of meer van de onderwi jzers gcdurende schooluren en zover doenlik
bij het b egin van de schooldag voor een tijd
van niet mind ;!• da n een kw artier en niet
meer dan een halfuu r dageliks tot en met
standaard IV, tH van niet meer dan een halfuur o p twee dui.gen van de week boven die
standaard, god,,J ienstonden,\'ijs gegeven volgens de in de bi.ilage tot deze Proklamatie qpgest elde syllabt,,' ; met dien vcrstande dat van
geen o nderwijze r gevorde rd wordt dat o nder•
ri cht te gevcn ~ll van. ,geen o nderWijzer of
gecn zulk een ~;': hool bezoekende leerling gevorderd wo rdt l-) ij het geven van dat o nderw1js tegenwoor~lig te zijn, indien die onderwijzer, of o udei' of voogd van zulk een kind
schriftelik geweiensbezwaar tegen d at onderwi1·s kenbaar. maakt.
J
(b) ln elke school, .[n het voorgaande ar.tikel o mschreven, wordl door een of meer van de
o nden~ijzers ge~.h1rende de in hel voorgaande
subartikel \·ern,.,~lde tijden, en zo nder aantekening of o p ;1erking , godsdi enst-o nderwijs
gegevcn volgc:n; de jn de bijlage tot deze P roklamatie opgesL:i1de katechismus: met d ien vers tande, dat zulk :lnde rwijs niet gegeven wordt
v0or en aleer t i ,:: meerdcrh eid van de o uders
<,f voogden va,i de kinderen, die van het in
h et vorige su ~. -artikel bepaalde goclsdienstr ,nderwijs gebr~:lik maken, schriftelik vragen
dat er 011dcrwij,~; volgens die katechismus ge,?e\·en wo rd e; r;;:et di en verstande, voorts, da 1
\·an geen o nd er,,.,ijzer gevorde rd wordt dat on derrich t te gcY;,::n en van geen onderwijze~
, ,i ~een zulk, C!,:·n s chool bezockende lecrling
g ernrderd wo rt ~. b ij h et g even va n dat o nder·
\\·ijs ieg-enwoo; :.~i7 tc zijn, indien die ondcr·

Official Gazette, 17th December, I 921.
480
---------- ·-----------------------------------of s:uch insit uction if sucq teacher or the parent
or guardian of such child expresses in writing
any consciehtious objection to such instruction.
(c) No teacheF _sha.11 be in any way penalised
by reason M the fact that he has expressed
a conscientious objection to giving religious
instruction, provided he is fulfilling satisfactorily the duties for ,,·hich he was appointed.
(d) Notwithstanding the provisions of this and
the prececi!ng section the Director is empowered in ~pecial cases to make arrangements
for religi<on;; instruction to be given twice
a week in,; tead o f daily an.d in a special
course to he approved by the Director. A
special cas,' shall o nly arise where a school
is largely nr exclusively attended by German
children, an<f the .special course shal~-be specially adapfed for German children.

·Q6. Any dispute fJCC.iirring between any oommittee and
any parent or guareian in reference to any question
connect ed with the giving of religious instruction
in any school st1 all be referred to the Administratnr, whose deci~ion thereupon shall be final.

·97_ It shall be the quty of every inspector of schools,
when inspecting ai1y school described in section
ninety-five to ii:lquire · whether the p rovisions of
this chapter in r eference to the religious instruction of the pupils of such school are being duly
observed and tr, report upon the question to the
Director; but no such inspector shall examine any
child as to the extent or nature of his religious
knowledge.

·98. In all schools 01l1er than those mentioned- in section Hinety-four the recognised managers shall determine the nature of the religious instruction to
be given, provid.cd that in r~gard to time, such
instruction shall t1_e given in conformity with section
ninety-five hereof; and provided further that no
pupil attending .i ny such school shall be required
to be present a•I the giving of s uch instruction, if
the parent or gqardian of such child expresses in
writing any conscientious objection to such instmction.
Ch apter XV.
SCHOOL GROUNDS,

BUILDINGS AND EQUIPMENT.

99. The Administrat,,r may make regulations for the
supply of bcx,>ks a n,d requisites to any state-aided
school or educational institution and, generally,
in connection w i!h -the equipment of such institutions and the payment of grants in aid for such
purposes.
100. (a)

From and afte r the taking effect of this Proclamation no new public or private township
shall be established, and no new municipality
shall be con:,tituted until land not less than
four acres in extent, situated within the said
proposed corifines, approved of by the De•
partment, shall have been set aside free of
payme_nt for sch6ol purposes, and vested in
the Administ!·ation; provided that no transfer
duty shall be payable in reference to the
transfer of su t:h land and provided further that,
if the land fm,posed to be set aside, shall
not be appm\·cd of as aforesaid, it shall be
lawful for th(: person proposing to set aside
the said lan;J to refer to arbitration, in accorda_n cc \vitl1 the provisions of the law for
the settleme(1l of differences by arbitration
which is in fMce in this Territory; the qu·estion
as to whcth ~:r the situation of 5uch land is
suitable.

wijzer of ouder o-f voogd van zulk een kind
schriftelik. gewetensbezwaar tegen dat onder·wijs kenbaar maakt.
(c) Geen onderwijzer ondervindt op welke wijze
ook nadeel wegens het door hem te kennen
gegeYen gewetens-bezwaar tegen het geven
van godsdienstonderwijs, mits hij op bevredigende wijze de dienst verricht, waarvoor hij
aangesteld werd.
·
(d) Niettegenstaande het bepaalde bij het voorafgaande artikel wo rdt de Direkteur gemachtigd in speciale gevallen schikkingen te treffen
dat godsdienst-ondent·ijs tweemaal in de week
inste<le van dageliks gegeven wordt en volgens
een speciaal leerplan goedgekeurd door de Direkteur. Het speciaal geval komt voor slechts
waar een school grotcndeels of uitsluitelik door
Duitsc kinderen wordt bijgewoond, en het
speciaal leerplan zal uitsluitelik voor Duitsc
kinderen gelden.
96. Elk geschil, dat zich tussen een komitee en een
ouder of voogd met betrekking tot een zaak in
verband met h et g-even van godsdienstonderwijs
op een school voordoct, wordt naar de Administrateur ,,erwezen, bij wie de eindbeslissing daaromtren t be rust.
97. led-ere schoolinspekteur is verplicht bij inspektie
van ccn in artikel vier en negentig omschreven
school te onderzoeken of de bepalingen van dit
hoofdsfuk omtrent het go dsdienstonderwijs van de
leerlingen van die school naar regel nagekomen
worden, en daaromtrent aan de Direkteur te rapporteren; maar gcen zodanige· inspekteur onderzoekt een kind aangaande de mate en aard van
diens kennis van godsdienst.
98. In ·alle scholen anders dan aangegeven in artikel
vier en negentig beslisscn de erkende bestuurders
de ·aard van het te-geven godsdienstonderwijs; met
dien verstande, dat met betrekking tot tijd, zulk
onderwijs wordt. gegeven overeenkomstig artikel
vijf en negentig hiervan ; en onder voorwaarde verder, ·d at geen leerling e nig zodanige school bezoekende, verplicht is bij het geven van zulk onderwijs tegenwoordig te zijn, indien de ouder of
voog.d van zulk een .kind cnig schriftelik gewetensbezwaar tegen zulk onderwijs inbrengt.
H oofds tuk XV.
SCHOOLORONDEN,OEBOUWEN EN UiTRUSTING.
99. De Administrateur kan regulaties maken op het

verschaffen van boeken en schoolbehoeften aan
enige staats-ondersteundc school of inrichting van
onderwijs en, in het algemeen, in verband met de
uitrusting van zulkc inrichtingen en de betaling
van toelagen ter onders teuning van zulke doeleinden.
100. (a) Van en r.a ·1iet •inwerkingtreden van deze
Proklamatie wordt geen nieuw publiek of privaat dorp aangelegd en geen nieuw gebied
rnor een municipaliteit of dorpsb estuur gevestigd, voordat grond, ni-et minder dan vier
akkers groot, gelegen binnen ·zulk voorgestekl do rp of gebied, goedgekeurd door
het Departement, kosteloos voor schoo,docleinden terzijde gezet wordt, en vastgezet wordt
op de Administratie; m et dien verstande, dat
in verband met de overdracht van zulk land
geen hererecht wordt betaald, en onder voor,vaarde verder, dat als de grond, die voorgesteld wordt ter zijde gezet te worden1 niet
wNdt goedgekeurd als hiervoor vermeld, het
de persoon, die die grond wil ter zijde zetten,
geoorloofd is, de kwestie of de Jigging nn
zodanige grond geschikt is te vendjzen naar
arbitrage volge_n s de voorwaarden Yan de v:tt.
voo r 't regelen van -g eschillen door ar::;:1r?. 6 -:,
die -in dit gcbicd ii1 werking is.
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(b) Where any question arises under the _provisions of this section ,whether any township
is to be established the decision of the Registrar of Deeds upon such question shall be
final and conclusive.
·
Chapter XVI.
PRIVATE SCHOOLS.

101. It shall be the duty of the proprietor or principal
teacher of every school which is not aided
( i) to register such school at the office of the
Director;
(ii) to keep a register of enrolment and a register
of daily attendance ot pupils;
(iii) to keep a register of teachers employed
thereat showing the qualifications and emoluments of such teachers.
Any such register shall be in such form and kept
in such manner and such returns shall be furnished,
as may be required by the Director.

102. Whenever the proprietor or principal teacher of
any such school, as is in this chapter described,
shall have made a request in writing for an examination or inspection of such school by an inspector of schools, the Director may cause such
examination or inspection to be made and a report
thereon to be transmitted to such proprietor or
principal teacher free of charge.
·
103. It shall be lawful for the Director, or any inspector of schools, or any medical inspector of
schools specially authorised thereto by the Director, to visit and inspect any such school as
is in this chapter described for the purpose of
ascertaining the condition of such school, including
the premises, furniture and equipment, the nature
of the instruction given and ·the manner in which
the school is conducted.
104. Where the Director is not satisfied in regard to
the condition of a school, the qualifications of a
teacher, the manner in which the school is conducted or the nature of the instruction given, it
shall be competent for him to refuse to recognise
attendance at such school under the provisions
relating to compulsory attendance in this Proclamation.
Pa rt 3.
NON-EUROPEAN EDUCATION.
Ch a p t er XVII.
LOCAL MANAGEMENT OF NON-EUROPEAN
SCHOOLS.
105. It shall be lawful for the Director to recognise
and approve of the provision of educational facilities for non-European children at approved centres
by means of:~ ·
( i) Mission schools;
(ii) training schools and departments ;
provided that in every case the curriculum and
range of work shall be determined and regulated
by the Director, and the aid given shall be in
accordance ,vith regulations prescribed by the Administrator.
106. No European child or person shall be admitted or
remain a pupil or member of an_y school or institution affording instruction to non-European
children except with the consent of the Admini·
strator.
107. The control and management ot all schools for
non-European pupils shall vest in the church or
missiona.ry body or other persons responsible for
the establishment of the· school concerned; provided that in every case the recognition of the

(b) Wanneer er een kwestie onstaat krachtens
de bepalingen van dit artikel of een dorp gesticht mod worden, is de beslissing van de
Registratc(1r van Akten omtrent zulk geschil
finaal en ,'lfdoend.
h o of d s tu k XVI.
PRIVATE SCHOLEN.
101. Het is de plicht :van de eigenaar o f de hoofdonderwi jzer van elke niet ondersteunde school:
( i) zodanige ,chool aan het kantoor van de Direkteur te regis treren;
(ii) een register van inschrijving, en een register
van dageli ks schoolbezoek van de leerlingen
te h ouden;
(iii) een regis,er t.e houden van aan die school
verbonden ondenvijzers, a anwijzende de kwali•
fikaties en emolumenten van zodanige onderwijzers.
Enig zod::nig register wordt in zulk een vorm
en op zodanige wijze gehouden, en zulke opgaven
·warden verschaft , als de Direkteur kan vereisen.
102. Ten alien tijdc ,,.vanneer de eigenaar of de hoofdonderwijzer vm enige zodanige school als in dit
hoofdstuk om;chreven, een schriftelik verzoek indi ent om een eksamen of inspektie van zodanige
school door ten inspekteur van scholen, kan de
Direkteur zulk een eksamen of inspektie doen plaats
hebben en eer1 rapport daaromtrent aan zo'd anige
ei-genaar of h cofdonderwijzer vrij van kosten <loen
toezenden.
103. De Oirekteur, of enige inspekteur van scholen, of
enige mediese inspekteur van scholen speciaal daartoe door de l.lirekteur geautoriseerd, is gerechtigd
enige zodanire school als in dit hoofdstuk omschreven te tezoeken of te inspekteren, met het
doe] zich te •.wertuigen van de konditie van zo.
danige schoo, insluitende percelen, ameublement
en uitrusting, de aard van het gegeven onderwijs
en de wijze ,vaaro j:l de school bestuurd wordt.
104. Indien de Di1ckteur niet tevreden is met de konditie van eet school, de kw alifikaties van een
onderwijzer, 1!e wijze waarop de school gedreven
wor<lt of de ltard van het gegeven onderwijs, is
het krachtens de bepalingen van deze Proklamatie
betreffende Mt verplich tend schoolbezoek kompetent voor hen te ,veigeren het schoolbezoek in
zodanige sch1inl te erkennen. ,
Deel 3.
NIET-1:UROPEES ONDERWIJS.
fl o of d s tu k XVII.
PLAATSELIK HESTUUR VAN NIET-EUROPESE
SCHOLEN.
105. De Direktcm is g erech-tigd hct verschaffen van
onderwijsgeltgenheden voor niet-Europese kinde•
ren in goedgtkeurde centrums te erkennen of goed
te keuren, dfOr middel van:
( i) zendings;holen;
(ii) opleidinr;cholen en inrichtingen;
met dien venfande, dat in elk geval het kurrikulum
en de omva1~ van werk door de Direkteur wordt
geregeld en fo te geven ondersteuning in overeen•
stemming is net regulaties door de Administrateur
voorgcschrev:n.
106. Geen Eurov:~s kind of _persoon \\iordt toegelaten
tot of blijft :en leerling of lid van een sch ool of
inrichting, dt onderricht vcrschaft aan n iet-Europese kindere;, zonder de toestemrning van <le Administrateur
107. De kontroje ;.en het bes tuur van alle scho len voor
niet-Europes· leerlingen· berusten in de kerk of
hd zending~.ichaarn of an dere 11ersonen ,·oor · de
oprichting v.r1 de betrokken school veran twoordelik; met 91:n vers tande, dat in icde r ge:val de
erkenning p·1 de bestuunler van enige z<,danige
school aan ,2 ;:;-o edkcuring van de Direktcu r on,

C1_fficial uazette, J 7th Decembe r, 192 L
manager of any ;;uch school ~!!all be subject to
the approval of th e Director ;• at1d p rovided further
that, where th e duties of mana ~er are not carried
o u t to the satisfaction of the Director, the church
o r miss ionary hody co ncern ed lil:l,V be called upon
to nominate ano th er rnanager (> ( th e D irector may
te mporarily appoint a suitable person so to ad.

108. It shall be lawful for the Di n:dor to frame and
publish ru les and regulations, nr1, l inconsistent with
t he provis ions of this Prodam a_tion governing, in
the case of any sch9o ls for no n- 1-:uropcan children,
the admission, transfer and e:>v.i111lsion o-f pupils,
the enrolment and attendance c,f pupils (including
registratio n) and the corporal 1:unish men t of pupils. Su ch rules a nd regulaticJni' s hall be administered by the responsible managei':; o f such schools:
provided that no child sh,all tw a dmitted to any
school fo r non-European chi ldren until, he has
compleied his seventh year.
C h apte r X\i fJI.
ESTABLISHM ENT AND CLASSffl (ATlON Of NO!\-

EUROf>EAN SCHOCiLS.
109. S ubj ect

t<J the provisions of d1is !>reclama tion
s chools may be established t, ,i· th e purpose of
affo rding educatio n to pupils 0f non-European
parentage o r extraction.

110. (a) Missio n schools s hall be s dmo ls u rganised,
staffed and equipped for iiistruction of nonEu ropea n pupils in the low·er standards, the
hi ghest s tandard in the cur rir.·1.dum of any such
school being s ubject to th 1} approval of the
Director ; provided that evcrr such school shall
be dassif1cd b,· the Dired 1J r as a mission
school for ·colou·rcd pupils, o \' a mission school
for oa ti,.-e pupils, and s hali be a ided accord ing ly.
(b) T he followi ng p r<Aisions s h,i_!l apply in respect
of mission schools:

( i) a missio n school sha ll fi'J t be es ta blished
(1r recognised, unless ihfi Director is satisfied th at the educatio,ia l needs of the
loca lity call fo r such esta blis hment or recognition, that a regula( a ttendance of at
least twen ty pupils can i)e mainta in ed, and
that the acco.mmodatio 1: pr<,posed to be
utilised is suitable for ~he purpose;
(ii) a mission school shail not continue to
be r ecognised as such, unless the Djrec0
to r is satis fied that th e i!ducatio nal needs
of ·the locality call for ·s uch recognitio n,
or if 'for a period of fOi~r school quarte rs
it has failed to mainiain a minimum
a\'crage attenda nce of · twenty p upils;
(iii) mission schools ma v be classified in five
school in one
g roups, the placing of
o r o th er of th ese groups being determined
by its average enrolme,1! in all standards
for the complete calendar year immediately pre\'io us, of:
SOO pupils and OVC i' : Special Group,
300 pu pils and over: Oroup A,
l 00 p upils and over: Group B,
50 pupils and o ve r : Group C,
20 pupils and ovq: O roup D.

a

11 l. T!1e entire co-st of ap proved b.i..;oks and requisites, suppli ed up to an d including th e s ix th standard in an\' mission school or indHstrial school s hall
be d efrayed by the Administrak >t i.
11 2. Any books or requisi tes, suppi~~d to a s tude nt
or pu pil under the provisifJns of H1is Proclamatio n
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derworpen is; e n onder voorwaarde, verder, da t,
waar d e plichten van de bcstuurder niet to t d e be\·rediging van de Direkteitr Worden nagekomen,
de kerk of het zendi ngslichaam kan verzocht w o r den een andere bestuurder te nomineren of de
Oirckteur tijdelik een geschikte persoon kan aanstellen om als zodanig op te treden,.
108. D e Di rekteur is gerechtigd regels en reg1:1laties op
te stellen en te publiseren, niet onbestaanbaar m et
de bepalingen van deze Prokla matie, beheersende,
in ' t geval van niet-Eu r<,pese kinderen, de toelating
<:n \·erplaatsing en uitzetting van leerlingen, de
o r,schriJving en bijwoning \'an leerlingen · (insluitende registratie) en he t toediencn van lichamelike
straf aan leerlingen. Zodanige regula ties berusten
h i/ de verantwoordelike bestuurders van m ike schokn: in het biezondcr op voorwaarde dat geen kind
tr;t enige zodanige school voo r niet-Europese k inderen toegelaten wordt eer hij zijn zevende jaar
-.·,>)tr,<iid h eeft.
·

H oof c.1 st u k XVIII.
OPRICH TI NO EN INDELINGVAN NIET-EUROPESE
SCHOLEN.
10G. Onderhe\·ig a an ck bq,aling-en van deze Proklamatie, kun ncn scholen opgericht worden met het
·doe! ondcrwijs te verstrekken aan leerlingen van
niet -Eurorese ou d ers o f afkoms t.
110. f_a·) Zcndingscho_len \\'O rd en georganiseei-d, en va n
perso necl en uitrusting voorzien voor o nder'.•:ijs van nie t-Europese Jeerlingen in de lagere
sta ndaards, de hoogste standaard in he t leer-·
pain \·an enige zodanige school ond erh evig
zi jnde aan d e g <Jedk eu ring van de Direkteur:
me t d ien verstande, dat elke zodanige school
door de Direktcu r wordt geklassificeerd als
cen zendingschool \·oor g ekleurde leerlingen
o f een zendingschool voor naturellen leerlingen,.
en dienovereenkomstig ondersteund \vord t.
(bJ D e rnlgen<le bepalingen zijn van toepassing
in verband m et zen<lingscholen;
( i) een zendin gschool wo rdt niet opgericht
of crkend, tenzij d e Direkteur ove rtuigd
is dai d e plaats elike behoeften a an onderwijs de op ri chting of erkenning vereisen,
dat een gercgeld schoolbezoek van minstens twintig lee rlingen kan behouden
worden, en dat de akkomodatie, vqorgesteld geh ruikl t <; w o rden, voor h et d o el
geschikt is;
(ii) cen zendingschnol d uu rt niet voort als.
zodanig erkend te w o rden, tenzij de Dirckteur ove rtui gd is, dat d e plaatselike
behoeftcn aan on<lerwijs zodanige e rkenning vereisen, o f, indien voo r een tijdperk van vier schoolkwartal en het gern iddelde minimum schoolbezoek van twintig
leerlingen nict behouden is;
(iii) zend ingsd10len kun nen in vijf g roepen ingedeel d worden, wordende het p laatsen
van e cn school in de ene of de and ere
dezer groepen vastgesteld door de gerniddelde inschrijving in al!e s tandaards
yoor het komplete kalenderjaar o n midd ellik voorafgaa·n dc, van ·
500 en meer lcerlingen: Specia le Gro ep,
300 en m eer leerlingen : O roep A
100 en rn eer leerlingen : Groep 8
50 en m eer leerling en: Oroep C
20 en m eer !eerlingen: Groep D.
·; 1 l. O c geh ele kostcn van goedgckeurdc boeken en
:;cho olbehoeften verschaft to t en met d e zesd e s tandaard in enige zending-school of indus trieschoolwo rden doo r de Administratie be-,tred en . .
112. Boeken of schoolbehoeften krachtcns d e bepalingen
van deze Prokla matic kosteloos aan een stud en t
')f :eerl ing verschaft en \·erlo r en of vernield d oor
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free of ch arge, and lost or destroyed by such
student o r pupil, shall be replaced at the cost of
the student o r pupil or of his parent or guardian.

zodanige student of leerling, worden op kosten
van de student of leerling of van zijn ouder of voogd
h erplaatst.
f-f <J ,,: f d st u k XIX.

Ch ap ter XIX.
APPOINTMENT Of TEACHERS AND CONDITIONS
OF SERVICE IN NON-EUROPEAN SCHOOLS.
113. The total number of ieachers to be empl-0yed in
every no n-European scho-01 and the number of
men and women respectively shall be determined
by the Director, provided that no one shall be
allowed to give instruction in any such school except w-ith the approval of the Director.
11 4. Where w ith the approval of th.e Di-rector, a new
teaching post is created in a non-European school
or a vacancy on the staff o f a.n existing nonEuropean school is to be filled, the na me of the
teacher shall be submitted for° approval by the
manager to the Director.
115. Where the no mination of a teacher as submitted
by a manager is ap['mlved hy the Director the>
teacher selected shall be appointed at a salar,
fixed by the Director in accordance w ith the provisions of this Proclamation and the appointment
shall be su b.iect to any conditions that may be
laid down by the Director; provided that in no
case shall a teacher be appointed unless and until
the Director has approved -of the said appo intment.
The said appo.intment shall take effect as and from
a dat~ to b e fixed by the Director, and as and
from such date the Administration shall be liable
under the provisions of this Proclamation fo r the
salary o-f such teacher.

AANSTELLINCi VAN ONDERW IJZERS EN VOOR·
WAARDEN VAN DI ENST IN NIET-EUROPESE
~CHOLEN.
113. H et to tale aangesteld tc worden aantal o nderwijzers
in elke niet-Euronese school en het aantal mannen
en vrouwen resp1:: jdievelik, wordt dQo r de Direkteur.
bepaald ; met di i:t, verstande, dat niemand wordt
toegelaten in enige zodanige school te o nderwijzen,
dan met de goedkeuring van de Direkteur.
114. W aa r met de g, ;e_clkeuring ,·an de Direkteur een
nieuw onderwijsr;ost wordt inges tcld in een nietEuropese school, 1.1f een \'akature van het personeel
van een niet-Etir,jpese school moet opgevuld worden, wordt d e m1am van de onderwijzer doo; de
bestuurder aan 1it. Direkteur rno rgelegd.
11 5. \YJ aar de door een hes tuurder Yoorgelegde no minatie
van een onderwij :1;cr door de Direkteur ,rnrdt goedgek eurd, wordt d2. gekozen .ondenvijzer aangesteld
tegen een salads door de Direkteur overeenkomsUg
de b epalingen v~n deze Proklamatie vastgeste!d,
-en de aanstelling is onderhevig ·a an ehige voorwaarden, w elke •,!i.JOr de Direkteur kunnen worden
voorgeschreven; ,,,et dien verstande, dat in geen
geval de onderwijzer wordt aangesteld, tenzij en
totda t de Direk, r-'ur de gezegde aanstelling heeft
goedgekeurd. D t: gezegde aanstelling is van kracht
van een door d , Direkteur vast te stellen datum,
en van die datum wordt de Adrninistratie krachtens de b epaiing~n van deze Proklamatie of regulaties VQ0t het :;a[aris Yan zodanige onderwijzer
aansprakelik.
0

116. Ten allcn tijde i,· anneer de Direkteur nodig acht
dat ccn onderwij~er of meerde re onderwijzers aan
116. \X/henever the Direcfor shall consi,der that one or
h et personeel Vfifl ecn school behoren aangesteld
more additional t eachers shall be appointed on the
te w orden, is het kompetent voor de Direkteur van
staff of a school, it shall be competent for the
bestuurder tc. eisen, dat deze d e nodige maatde
Director to r equire the manager to take the neneem t i oor de verkiezing en nominatie
regelen
cessary s teps for the selection arid · no mination df
van zodanige a~lditionele o nderwijze r of ondersuch additional k,:che:· or . teach crsi and in case
wijzers, en in g t ya l de bestuurder weiger t of faaltthe manag-cr shall refuse or fail within a reasonable
binnen redelike tiid aan de voornoemde instrukties
iime to .comply w ith the instructions g iven as
gevolg te gevcn, tian kan de Direkteur zulke onderaforesaid, th e Director may appoint such teachers
wijzers a anstellefi als noodzakelik geacht wordt.
as may be d eemed necessary.
117. (a) Teazij dat iq de; bepalingen van de overeenkomst and ti~ is bepaald, kan · de aanstelling
117. (a) Unless otherwise provi,ded in · the terms of
o
p verzoek ra n enige onderwijzer beeindigd
engagement, the appointment of any teacher
worden rnei drie maanden opzegging welke
may be terminateo at the instance of such
aan de be!:;fl.lurder ,van de betrokken s chool
teacher at three mon ths' notice, which shall
\.vordt geg~\·Cn op of v66r 1 Januarie, 1 April,
be given to the manager of the school con1 Julie of 1 Oktober in enig ja-ar, van kracht
cerned o.n or before 1st J anuary, 1st April, 1st
te zijn drie n 1aanden na de dagen respektievelik
July o r 1st October in any year, to be effective
hierin verm rrid; · met_ dien verstande, dat h et
three months after the days herein mentioned.
ko mpetent · L voor de be,;tuurder, inclien de
respectively; provided that it shall be compeschool er ni d door lijdt, een kortere opzegging
tent fo r the manager, w here the interests of
dan drie maimden, als voorgeschre,·en in dit
th e school will not suffer, .to accept shorter
a rtikel, aan te nemen.
notice than three months as laid down in
this section.
(b) Eveneens v, ,1!lneer d e. aa nstelling van een onderwijzer \Y,:rdt beeindigd op verzoek van de
Direkteur, ,;jc:; gevolg van reorganisatie o-f als
(b) Where simi-Jariy a teacher's arpo intment is
g-evolg van h ct onnodig worden der diensten
terminated at the instance o f the Director,
,·an een o n,krwijzer, is het kompetent voor
owing to reorganisation or owing to the serde Direkte1li' de bestuurder van de scho ol
vices · of a -teacher becoming unnecessary, it
shall be competent for the D irector to instruct
te gelasten, de betrokken onderwijzer drie
maanden vai• te voren kennis te geven op de
the manage r of the school to g ive the teacher
wijze hierte\·uren orrischreven ; m et dien ve rin question three months' notice in mann_er
as aforesaid; provided that it shall be the
stande, dat ig:t de plicht is van de bestuurder
in overleg rn met de goedkeuring van de Di. duty o f the manager w ith th e a pproval of the
Director to appoint such teacher to any suitable
rekteur zod,;,1ige onderwijzer in enige vakante
vacant post in a nv other school under hi£
r(Jst in enigr; andere school onder zijn hestuur
aan te stellt,~.
·management.
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(c) Niets in d eze Proklpmatie ontzegt de Direkteur het recht, o m na behoorlike waarschu•
wing de aans-telling van een on-derwijzer in enige
biezondere post te beeindigen; het salaris van
zodanige onderwijzer te verminderen, indien
de Direkteur zich overtuigt heeft, <lat, tenge~
volge van bewezen veronachtzaming van plicht
of onbekwaamheid van zodanige onderwijzer
in het vervullen va n zijn plichten, zulke behandeling noodzakelik blijkt; met dien verstande, dat zodanige onderwijzer de gelegenheid zal worden gegeven door tuss enkomst
van de betrokken bestuurder of direkt een verklaring aan de Direkteur te overleggen in antwoord op zodanige beschuldiging van ver118. (a) Save as provi,ded in section o, n e h u n d re d
ona ch tzaming van plicht of ,onbe~waamheid.
and twenty-four where and in the event
of any school ma_n ager considering it .advisable 118. (a) 8ehalve als bepaald in artikel h on de rd vie r
en t w i n t i g, waar -en in geval enige schoolthat the services of any teacher employed in
bestuurder het raadzaam acht dat de diensten
any school for which he is responsible should
van enige onderwijzer \verkzaam in enige
be dispensed with owing to there being reschool waarvoor hij verantwoordelik is beasonable grounds for believing that such
horen op te houden, omdat er redelike gro nd
teacher has been guilty of:
is om te geloven dat zodanige onderwijzer
·
schuldig is geweest aan:
( i) :s.ubstantial failure to comply with the
provisions of this Proclamation or any
( i) werkelike nalatigheid in het voldoen aan
regulations framed thereunder;
de bepalingen van deze Proklamatie of
enige regulaties krachtens dezelve opge(ii) insubo rdination ;
steld;
(iii) neglect of duty;
(ii) insubordinatie ;
(iii) veronachtzaming van plicht ;
(iv) miscondu~t;
wangedrag;
(iv)
( v) -i mmorality ;
(v) onzedelikheid;
(vi) habitual intoxication;
(vi) habituele dronkenschap;
(vii) zijn positie als onderwijzer te gebruiken
(vii) using his position as a teacher to further
ter bevordering van partikuliere of partijprivate o r party political aims or to en•
politieke doeleinden of ter aanmoediging
courage disobedience or resistance to the
van ongehoorzaamheid aan, of verzet telaws of the State; or
gen, de wetten . van de Sta at; of
(viii) engaging in any work for remuneratio n
(viii) buiteil zijn betrekking als een onderwijzer,
o r profit outside of his position as a
voor beloning of winst, ander werk aan
teacher which, in the opinion of the Dite nemen hetwelk, in de opinie van de
rector i-s prejudicial to the proper perDirekteur, nadelig is voor verrichting van
formance of his duties or to his position
zijn werkzaamheden of· zijn betrekking
as a teacher;
·
als een onderwijzer;
houdt de bestuurder, met of zonder schorsing
the manager shall, with or without suspending
van de gezeg<le ouderwijzer, een onderzoek
the said teach·er, hold an inquiry into the
naar
de beschuldiging, en verzoekt de becharge made and call upon the teacher con•
trokken onderwijzer om binnen een week een
cerned to- submit within one .wee~ a reply
schriftelik antwoord op de beschuldiging in
in writing .to the charge. The manager shall
te dienen. De bestuurder deelt vervolgens de
then communicate the name of the teacher
naam van de onderwijzer aan de Direkteur
to the Director together with
mede tezamen met
( i) a statement ot' the reasons for his desire
( i) een verklaring van de redenen voor zijn
so to remove the said teacher;
verlangen om . de gezeg.de ondenvijzer te
verwijderen;
.
(ii) the repl)' of the teacher to the charge
(ii) het · antwoord van de o nderwijzer op de
made; and
gedane beschuldiging; en
(iii) a report of the proceedings at any in{iii)
een verslag van de verrichtingen bij een
quiry that may have been held.
onderzock dat geho uden mag zijn.
On receipt of such communication it shall be
Op o ntvangst van zodanig bericht, is het
the duty of the Dir-ector to hold any fu.rther
de plicht van de Direkteur om eriig verder
inquiry that may be cleemed necessary, and
onderzoek dat nodig moge geacbt worden te
to confirm or otherwise deal with the action
houden, en om de door de bestuurder voorgeproposed by the manager; provided that in
s telde handelwijze te bevestigen of er andersno case shall a teacher be dismissed by any
zim, mede te handelen ; behoudens, <lat in geen
manager without the previous approval of the
geval een onderwij zer ontslagen wordt door
Director.
een bestuurder zonder rnoraf verkregen goedkeuring van de Direkteur.
(b) Where a teacher ha,; been charged with a
(b) Wanneer een onderwijzer beschuldigd staat
criminal offence of a serious nature, the
van een kriminele <)'Vertreding van crnstigc
manager may, if he thinks it advisable in the
aard, kan de bestuurder, indien hij zulks in
interests of the school; suspend the said teacher
het belang van de school wenselik ach t, de
pending the result of any criminal proceedings
gezegde ondenvijzer schorsen, hangende de
which may be in-stitute-d, but whether the
uitslag van enige kriminele vervolging die kan
manager suspend the teacher or not, it shall
w-or-den ingesteld ; maar,, of de bestuurder de
be his duty t<> send a full report of the
nnderwijzer al dan niet schorst, het is zijn
deprive the Director after due warning _of the
right to terminate the appointment of a teacher
to any particular post, to reduce the salary
of such teacher if the Director has satisfied
himself that, owing to the proved neglect
of duty or incompetence o f such teacher in
the discharge of his duties, such action is
called for; provided that such teach~r shall
be given an opportunity of submitting to the
Director through the manager concerned or
direct a statement in reply to any such charge
of neglect of duty or incompetence.
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Ch apter XX.

plicht om onmifrtlellik een volledig verslag van
de omstandiglH~den aan de Direkteur te
verzenden; behc,i1dens dat de Direkteur in zulk
een geval de L;•iniddellike schorsing van die
onderwij zer kali gelas ten; hehoudens, ve rder,
dat, waar een ,;nderwijzer in enig gerechts•
hof ,.vegens efi 1 misdaad veroordeeld is, de
bestuurder, mtt de goedkeuring van de Di_rekteur, die c, t!derwijzer zonder vorm Yan
proces kan afzi::tten, of de Direkkur de afzetting van di l onder\\'ijzer kan gelasten, of
d e zaak o p anuere wijze kan behandelen .
(c) De bepalingen rnn sub-artikel (b) van artikel
a ch t en d e r 1. i g en de bepalingen Yan artikel te n en v r: er ti g van deze Proklama tie1
zijn mutatis 1111,tandis van toepassing op schoien van niet-Eui·•1rese kinderen, opgericht en
o nderhouden, i.: r,tchtcns tk bepalingen ,·an
deze P roklama ti•.:.
11 (). Ten aanzien van ,;id - Europesc scholen kan de
Administrateur van tijd tot tijd regula ties maken
die niet met de bc 11Hlingen ,·an deze P rok lamatie
onbestaanbaar zijn, voorziening makende in de
voorwaarden \·an dir:nst en vcrlof va n ond erwijzers.
120. De bepalingen \·an ,.trtikel \' i er e n· \. i j f t i g gelden ten aanzi en y;;/1 alle o nderw ijzers in scholen
voor niet-Eurnr,ese !eerling en.

CLASS! fJCATION AND EMOLUMENTS

l--J o c rd st u k XX.

OF TEACH ERS IN NON-EUROPEAN SCHOOLS.

INDEL!NG EN EivHJi. U1\,'\EJ\iTE!'\ VAN ONDERW [JZERS AAN NIET-EUROPESE SCH O LEN.

circumstances to the Director forthw ith ;. pro•
vided that the Director may in an.Y such case
order the immediate suspension of su ch
teacher; provided, further, that where a teacher
is convicted in any court of law o n a criminal
charge, it shall be competent for the manager
with the approval of the Director summarily
to dismiss s uch teacher, or the Director may
o rder such t eacher's dismissal, or othe rw ise
deal with the case.
·
(c) The provisions oi sub-section (b) of section
th i r t y • e i g h t and of section f o r t y - o n e
of this Proclamation shall apply mu tat is
mu t an dis to schools fo r no n-Europea n
children established or maintained under the
provisions of this Proclamation.
119. In the case of no n-European schools the Admini. strator may from time to time make regulations
not inconsistent with the provisions of this Proclamation providing for the conditions of service
an.<.! leave of abs-ence of teachers.

120. The provisions of section fifty-four shati apply in
the case of a ll te.ichtrs in schools for non-European
pupils.

121. Save where specially pmvrded for othenvise in
this Proclamation the classification and grading
of teachers, whether as principal teachers, assis tant
teachers o r trade instructors in non-European
·schools, shall be determined by the. Director.

121. Behalve ,Yaar uitdrc1 kkelik anderszins in deze Proklamatie bcpaald, ·.r1Jrdt de rangverdcling e n indeling van nnderv. .i_izers, hetzij als hoofdonderwijzers, assistent ,.rderwijzers of ambachtinstrukteurs aan niet-Em ;:p.ese scholen, door de Direk122. A teacher in a non-European schoo l entitled tu
teu r vastgesteld .
salary by virtue of this Proclamation shail be paid 122. Een rmdef\.viizcr a,,l' een nici-Europese school, die
salarv onlv tor such Deriod as he is actuallv workuit kracht van de11: Proklamatie recht heeft op
ing, -·lawf~lly absent' from his work or on duly
sa!a ris. wordt slech ts salaris betaald vooi· zulk tijdauthorised lea\·e of ahs:::nce; and 1ncrements to
perk, als hij werktcii k \\'erkt, wettig u i~ zijn w~rk
the minimum salary of a teacher in the scale (if
afwezig is, of op hehoorlik gemachtigd verlof is;
any) to which he may be assigned s hall be payable,
en w orden de verh,igingen op het minimum salaris
(Jllly if the Direcior 1s satisfied that he is continuing
van een onderwijzti in de schaal, (indien die er is)
to dlscharge or likely to discharge 'in a satisfactory
die hem toege we;,{:n mocht zijn, slechts beiaald,
manner bis functions and obligations as a teacher.
indien de Direkteui overtuigd is dat hij bij \'0Ortduring zijn werkz,, =
.\mheden en ve rplichtingen als
123. All t eachers in non-European training scho0ls aad
ondenvijzer op hes.'i'edigende \\'ijze ,·c,-richt of die
depa rtments shalt be paid salary at such rate o r
waai-schijnlik zal ·.'errichten. ·
rates as the Director may •determine.
123. Aan al!e ondcrwijzc.i rs aan niet-Europese opleiding124. The provisions of this Proclamatio n relating to
scholen en afdeling(n verbonden .aan zendingschothe salaries, pensions a nd conditions of service of ,
len, ,.vordt salaris hetaald t egen zodanig bed rag
teachers in schools shall, m u t at is mu tan dis,
of b edragen als di: Direkteur mag vasts t ellen.
apply to teachers referred to in section o ne
124. De bepalingen va;'! dcze -Proklamatie betreffende
h u n d r ed and t wen t y - th r e~ hereof save as
de salarissen,.pensi, •enen en dienstvoo r\\'aarden ,·an
~s specially provided . .
o nd erwijzers in Ewopese. scholen gelden mutatis
mu/1:andis voor de ii' artikel honderd drie-en-twintig
125. Teachers in mission schools established and mainhiervan bedoelde · ·-inderwijzers, met uitzondering
tained with the approval of the Directof, fo r pupils
van
het in die ariii,den speciaai bepaa!de.
other than European or Native, shall be paid salary
125.
Aan
o nclerwijzers aan zendingscholen, opgericht
o n a scale to be fixed by the Administrator from
en onderhouden i'iiet de goedkeuring van de Ditime to time by reg ulation, in accorda nce with
rek.teur voor and,,re dan Europcse of natu rellen
the amount voted for the purpose .
leerlingen wordt saJ.aris betaald overeenkomstig een
!n fixi ng the amount of the salary of any
schaal, \'an tijd ti;!' tij<l bij rcgulatie door de Adtea_cher as aforesaid regard shall be had:
ministrateur vastgt•:;;leld te \\'o rden, o,·erecnkomstig
( i) to the qualifications and experien·ce of su ch
h ct bedrag rnor i,d doe! gester,d.
teacher,
8ii het vaststr..-l!en van het salarisbedrag ,·an
(ii) in the case of a principal teacher, to the total
een on.dcrn·ijzer ,d:, voornocmd \Yordt in aanmerenrolment of the school, as indicated in secking genomen:
.
tion 110.
( i) de certifikah-,i nm b.ek,\'aamhe1d en o ndervinding Yan ,, ,dan ige onderwijzer;
126. Teachers in. mission schools establis hed and main(ii) ten aanzic n u n een hoofdonderwijzer, het totain ed with th e approval of the Director fo r native
t a le aanta! t.: ~·rl ingen op het schoolregister,
pupils shall be paid salary on a scale to be fixed
. als aangege dl in artikel honderd en tien.
by the Administrator from time to tim e by regula tion, in acco rdance with the amoun t voted for 126. Aan o nderwijzers i!t zendingscholen, opgericht en
onderhouden met dr- goedkeuring van de Direkthe purpose.
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127. All salaries referred to . in Ute foregoing section
shall be deemed to be cash salaries but
no salary shall be payable or be paid t-o any
teacher wbose appoi.ntmt>.r,t has not
been
approved by !he Director; j' rrovided that where,
with . the approva l of th e Director, instruction in
a mission schoo l proceeds br;,yond the sixth standard, the amount that may \:Jc contributed by the
Administration towards the :,alary of any teacher
engaged in teaching beyomt_ that standard shall
be limited to two-thirds o f the total sala ry of
such teacher, in which may be reckoned the value
of any free house, board, _lo cli,ring or land supplied
to the teacher; and provid t:d furth er that if a
teacher's services are devote,'_! partly to standards
below the seventh and partly to standards above
the sixth the payment shaff be · calculated in accordance ,vith the provisions r,if this section iq proportion to the number of ho1;_rs in each week that
such teacher deyo tes to ea ch area respectively.
128. (a) Where aJJy Eur-opean tt~cher is employed i,-n
any approved institutioi, in w hich coloured
or native pupils are ins tructed, with the a,Pproval of the Director, cl bove the sixth standard the Administrato r i11ay pay a grant in
aid of the salary of sncli. teach-e r.
{b) All grants paid under tli e provisions of this
section shall be su_pple;.-1 ented by an ~_qua!
contributio n from k>c.al S<'f urces, in which may
be reckoned the value of any free house,
hoard, lodging or land Stipp lied to the teacher.

Part 4.
MISCELLANE-Oi JS.

Ch apter X X I.
GENERAL PROVl:\ rONS.

129. It shall be co mpetent for the Administrator to
frame regulations in regard w the payment of travelling expenses for teachers ;_m taking up appointments.
·
130. Where thro ugh local effort -0 r (hrough other means

funds become available for th,: purchase of books
for schoo l libraries or for rnaidng other approved
provision of a special natur e for schools, it shall
be competent for the A-drnir\istrator, on the recommendation of the Director; to g rant aid on th e
pound for pound principle to wards expenditur e
incurred for any such purpo:;e.

131. Any break e xceeding twelve nwnths in the service
of any teacher employed in a school under the
Department may, in the distrl;': tio n of the Director
be coh-do ned and treated as ;;;necial 1-e.a.ve for the
period of s uch break.
·
132. Any person found g uilty of a!,1 offence under this
Proclamation shall be liable, unless some o ther
penalty is provided in this r>rodamation, to a
penalty not exceeding ten pouHds for each offence.
133. In additio n to the powers el~,!where in this Proclamatio n conferred , the Adm!nistrator may make
regulations generally for the fl,mposes of this Proclamation and in furtherance of the objects thereof;
provided that such regulatioi \s shall not be repug·nant to or inconsistent wij:l, the provisions of
this Proclamation . .
134. All existing laws w.ithin this T erritory repugnant
to or inconsistent ·with the pn:~visions of this Proclamation shall be and ar e h ~t eby repealed.

teur voor naturellen leerlingen wordt safaris betaald tegen een schaal, van tijd tot tijd bij regulatie door de Administrateur vastgesteld te worden
overeenkomstig het bedrag voor het doe! gestemd.
127. Alic in de voorafgaande artikelen bcdoelde salarisscn word-en beschouwd kontante salariss en te zijn ; echter is g een ~alaris betaalbaar of wordt t een salaris betaald aan · een
o nderwijzer, wiens aanstelling niet doo r de Oirekteur goedgekeurd is : behoudens, da t, wanneer met
d e goedkeuring van de Direkteur onderwijs in een
zendingschool boven de zesde standaard gaat, het
be-drag, dat door de Administratie kan wo rde:.
bijgedragen tot h et salaris van een oriderwijze~
die onderwijs geeft boven die standaard beper;.;c
za! zijn tot twee-derden van het voile salaris Yan
zulk een ondc n-vijzer, waarbij kan gerekend ·wordcn
de waarde van vrij huis, kost, logies of grond a:::,
d e o nderwijzer verschaft; en verder met dien
stande, dat indien een onderwijzer zijn d ienst Jc·
deeltelik wijdt aan standaards beneden de zevcnc::
en gedeeltelik_ aan standaards boven de zesde, httaling berekend zal worden volgens het bepaalde
bij dit artikel in . verhouding tot h et _getal uren in
elke week dat zulk een onderwijzer geeft aan eJ;.;e
afdeling respektievelik.
l 28. (a) Wanneer een Europes e onderwijzer in di e,m
is aan een goedgekeurde inrichti11g waarin m et
de goedkeuring van de Direkteur gekleurde of
naturellen leerlingen onderricht worden boven
de zesde standaard, kan de Administrateur een
bijdrage betalen tot het salaris van zodanige
onderwijzer.
(b) Alie krachtens de bepalingen van dit artikel
betaalde bijdragen wa rden door een gelijke
kontributie uit plaatselike bronnen aangevuld,
waarin kan medegerekend worden de waarde
van een vrij huis, kost, logies of gro nd aan
de onderwijzer verschaft.

,·e,-

Deel 4.
QEMENGDE BEPALINGEN.
H o ofdstuk XXI.
ALOEMENE BEPALINGEN.
129. De Administra teur kan regulaties o pste!len, betreffend-e de uitbetaling van reis kosten van onderwijiers
biJ het aanvaarden van aanstellingen.
130. Waar door plaats elik streven of .door andere midd elen fondsen beschikbaar komen vo or het aanko pen van boeken voor schoolbihliotheken of voo r
het maken van andere go edgekeurde voorziening
van buitcngewone aard voo r scholen, kan de Administrateur op aanbeveling van de Direkteur ondersteuning verlenen volgens het pond-voor-pond stelsel ten behoevc van de voo r een zodanig doe! belopen uitgaven.
131. Een onderbreking van !anger dan twaalf maanden
in de dienst van ec n o nderwijzer werkzaam aan
een school o nder het Departement, kan ter -beoordeling van de Direktcur als buitcngewoon verlof
rnor het tijdperk va n zodanige onderb reking verschoond en behandeld worden.
132. Ieder, die schu ldig bevonden wordt aan een overrreding onder deze Prokla.matie is, tenzij e en andere straf in deze Proklamatie opgclegd wo rdt,
s trafbaar met een bo ete van ten hoo gste tien po nd
voor elke overtreding.
133. Benevens de bcvoegdheden elders in deze Proklarnatie toegekend, kan de Administrateur regulaties
maken in het algemeen voor de doeleinden van
deze Proklamatie en ter bevordering van de strekki ngen daarvan; beho udens, dat die regu!aties niet
met de bepalingen van deze Proklamatie onbe. staanbaar of strijdig zijn.
.134. Alie bestaantle wetten binnen dit Gebied :-n'.:'1:staanbaar of tegenstrijdig met de voorwaarde ,--;t::t
deze Proklamatie worden mits deze he, ..~~=
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135. This Proclamatio n may be cited as the "Education
Proclamation, 1921 " and .shall take effect as ·from
the 1st January 1922.

135. Dez_e P roklamatie kan worden . c1,angehaald als de

"Onderwijs Proklamatie, 1921," €-n treedt, behalve
als uitdrukkelik daa rin voor2ien: in werking van
1 Januarie, 1922.

GOD SAVE THE KING.

000
Given under my hand and seal at Swakopmund thls
19th day of November 1921.
O IJS. R. HOFMEYR,
Administrator.

BEHOEDE DE KONING.

Oege\'en oncler mijq hand en zegd te Swakopmund
op deze l 9de dag rnn November, 192_1.

OIJS. R. H O FMEYR,
Administrateur.

SCHEDULE.

BiJLAGE.
A.--KATECHISMUi:.

A. C a t e ch i s m.
1. Question. - What is the sum of that which God

has promised i-n the Gospel and com•
manded us to heiieve ?
Answer. -- That which is corriprehended in the
twelve articles of the Catholic Christian
faith, which are as follows:1. I believe i.n God the father Almighty, Maker
o f heaven and earth;
II. and In Jesu s Chris t, His only 3on our Lord ;
III. Who was conceived by the Holy Ghost, born
of the Virgin Mary,
IV. Suffered under Pontius . Pilate, was crucified
dead and buried; He descended into hell;
V. The third day H c rose again from the dead;
VJ. He ascended into heaven and sitteth at the
right ha nd of God the Father Almighty;
VII. From then~e h e shall com e . to judge the
quick and the dead;
Vlll. I believe in the Ho ly Ghost;
IX. The H oly Catholic Church; the Communion
of Saints ;
X. The fo rgiveness of sins;
XI. The resurrectio n of the body;
XII. And the life everlasting.
2. -Q .--- When you p rofess to believe in God the Father1

and the Son, and the Holy Ghost, do you
thereby unders·t and three Gods?
A:-No: for .th ere is but one true G od.

3 . . Q .~-Why do y9u then name three; the Father,
the So.n and the Ho ly Ghost?
A__: Because the Scriptures reveal to us that the
· Father is God, that the Son is God, and that
the H oly Ghost is God; and that these three
are one Ood.

4. Q .- What do you believe when you say: " I believe in God the f a ther Almighty, Maker of
heaven and earth"?
A. - That the Eternal father of our Lord Jesus
Christ created heaven and earth, and conti•
nuously upholds them by His Providence.

5. Q.- What do you beli eve when you say: " and in
Jesus Christ, His only Son our Lord"?
A. - That J esus Christ is the Eten.1al and only
Son of the father, of one being with the
father and th e Holy Ghos t.

6. Q. - Why is he called Jesus, that is1 Saviour ?

A. - He is called Jesus because He saves Iiis
people from their sins.

7. Q.-Is there any other Saviour ?
A. - No; for there is none other Name under
Heaven given a mong men whereby we must
be saved, than th e Name of Jesus.
8. Q. ---- Why h e is ca lled Christ, that is, the Anointed?

1 Vraag.- Welk is de ho ofdsom \·an hetgeen God
o ns in het Evangelie belootd en bevolen heeft
te geloven '?
· Anfa·oord.--Dat is begrepen in ti r: twaalf Artikelen
van h et algemeen C hristelik g eloof, die aldus
luiden ;-l. Ik geloof in O od, de Vader. de Almachtige,
Schepper des Hemels en d er aarde.
II. En in J ezus Christus, Zijn i.:11iggeboren Zoon,
· onze Ii ere;
Ill. Die ontvangen is v3:n de H eilig-c Geest, geboren
uit d e maagd Maria;
·
IV . Die geleden heeft onder Pon,!us Pilatus, is ge•
gekruisigd, gestorven en begra\·en, nedergedaald
ter helle ;
V. Ten derde dage wederr1m 1.•rgestaan van de
dod en,
VI. Opgeva ren ten h eme!, zittenu i: ter rechterhand
G ods, des Almachtigen Vadcrs,
VII . Van waar Hij ko men zal on• te oordelen de
levenden en de doden.
Vlll. Ik geloof in de Heilige Oees\.
IX. Ik geloof in een heilige algr:mene Christelike
Kerk, de gemeenschap der h f-'Uigen,
X. Vergeving der zonden,
XL Wederopstanding des vleses,
XII. En een eeuwig !eve n.
2 Vr.- Als gij belijdt te geloven ih God, de Vader
en de Zoon en de· H eilige i..1eest, verstaat gij
daarbij dri e God en ?
A. --Neen, want e r is maar cfr• enig waarachtig
Go d.
3 Vr.- Waarom nocmt gij dan chi t , de Vader, de
Zoon en de H eilige Geest'?
A.-- O mdat de Schrift aan ons i:~p enbaart, dat de
Vader God is, dat de Zoor,: God is, en dat
de H eilige Geest God is ; en dat d eze drit:
.ee-n God zijn.
4 Vr:-!:.Wat gelo oft gij als -gij zr.gt: lk geloof in
G od, de Vader, de Almachtige, Schepper des
he mels en der a arde ?
A.-,- Dat de eeuwige Vader van fJilze H ere Jezus
Chrishis hem~ en · aarde g~schapen heeft en
gedu~igl_ik door Zijn Voor;,:ienigheid onder·
h oudt.
5 Vr. ---Wat gelooft gij als g ij :.o: g t: en in Jezus
Christus, Zijn eniggebo ren / oon, onze Heer?
A. --- Dat Jezus Christus de eeuwige en enige Zoon
des Vaders is, eens wez<:il" met de Vader
en de H eilige Geest.
6 Vr.- Waaro m wordt Hij Jezus, ,.!at is Zaligmaker,
geno emd? .
A.- I-Jij word{ J ezus genoemd o mdat Hij Zijn
volk zalig maakt van hun 2hnden.
7 Vr. -- ls er anders geeu Zaligmal;,.:r?
A.-,- Neen, want er is geen andere naam onder de
hem e! aan de mensen gegE-,'cn, waardoor wij
moeten zalig worden, dan ,_toor de naam van
Jezus.
,
8 Vr> \.Vaarom wordt Hij Christm. dat is Gezalfde,
g"enoemd ?
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9. Q. -What then has J esus C hris {: done to save us ?
A.-T o become our Saviour, the Lord Jesus Christ

9

laid aside H is g lory, humt) led Himself, was
born o f the Virgin Marr, !ived on earth a
pe rfect life, di ed for our sins:. u_po n the Cross,
was 'buried, rose fr6m the <;i_ca d and ascended
into H eaven, th ere to appe~r in the presence
of God for us.
·
10. Q.-Where is C hrist no w?
A. -Chris t sits a t the right l,,1.nd, of God the
Father in H eaven : that is, t-l f: is e xalted i-n th e
highest glo ry, far. ·above a li creature~.
11. Q .-For what purpose is H e tht!S highly exalted ?
A.-Hc is thus exa lted to b e our Head and King,
as well as OUF- Advocate with the Father, to
make in tercession for us.

10

ll

12

12. Q.-Is H e not th en still present ~-ith His people?
A.-Yes; H e is w ith his Chu~th, according to
His Wo rds ; " Lo, I am with you ahvays , even
unto the end of the world" .

13. Q.- What- do you beli eve conce rning the Holy
Ghost?
A.--1 believe that the H o ly G h,., st together with
th e f a th er an d the Son. is •Jn e true Eternal
G od, and that H e, being given by the Father
through C hris_t, regenerate:;, leads into all
truth, comfo rts and abides \d th His p eople
for eve r,
14. Q.- Wha t is the C hurch of GolJ ?
A.- The Church of God is the whole body a nd
brotherhood o f C hristian p e~Jple of all countries and all times united by the H oly Spirit
to -the one Head, the Lord Jesus Christ.
15. Q .-Wha t is sin:'
A. -Sin is diso bedience to God, i n thought word
or '.d eed.

13

14

15

16
17

16. Q..:__ Wha t" is required on our part fo r o ur s al-

vatio n ;,
A. -For ·ou-r salvatio n there is (equired on our
part r epentance ·.and faith in the Lo rd Jesus
Chris t.

18

17. Q.-What is rep entan ce:A. _:_Repentance is. turning from i;in to Ood, with
. sorrO\\' fo r the p~st~ and the earnest purpose
of obedience. ·

19

18. Q .-Wha t is fa ith in the Lo rd Jesus C hrist?
A.- Faith in the Lo rd Jesus C l\ rist is b elievin_g
in Him as able and w illin_g to save us and
trus ting in Him alo ne for salvatio n.

20

19. Q . -Ho w a rc we ena bled to r€;pi:;nt an d believe?
A.-We a re ena bled to repent an!;l believe by the
H oly Spirit, fo r whose help w e ought to pray.
20. Q . -Ho w does the Holy Spirit h{~lp us to repent?
A. -The 1-io ly Spirit 5peaks to ;.3_s thro ugh conscience and the Wo rd of O o~t, convincing us
tha t \\'C are sinners, teaching us that Christ
is able and w illing tn save us,· and persuading
us to give o urselves to Him \!I trust a nd love
and the spirit o f obedience.
21. Q.- W hat h le~sings are giye n in t\1is life to those
who re pent a nd believe in th e Lord J esus
Christ ?

HU met
de H eilige Geest is gezalfd, en van Go d de
Vader vero rdend, · tot onze Profeet, o-nze
P riester en onze Koning.
Vr.- Wa t heeft dan J ezus C hristus g eda an, o m
.
ons zalig te ma ken ?
A.-Om on ze Zaligmaker te worden, legde d e H e re
J ezus Christus Z ijn heerlikhei-d af, vernederdc
Zichzelf, wer-d geboren uit de maagd Maria,
leefd e op aarde een volmaakt !even, stierf
,·cJOr onze zon den aa11 het kruis, w erd be graven, is opgestaan van de doden en o pg eva ren ten h eme!, om da ar voor God in onze
plaa ts te verschijnen.
Vr .-Waar is Christu s nu ?
A. - C hristus zit te r rechte rhand van Go d de Va d-e r
in d e heme! ; da t is: veiheven in de hoogste
heerlikheid boven alle schepselen.
Vr. -W aartoe is Hij da ar zo hoog verheven ?
A.- Hij is daar zo hoog verheven om ons H oofd
en onze Koning te zijn, en tevens ·ooze Voor·
spraak bij de Vader, om voor ons te bidden ..
Vr.-ls H ij dan niet nog bij en met ' Zijn volk?
A.-ja, Hij is met Zijn Kerk,. volgens Zijn woorden : "Ziet, Ik ben met U al de dagen, t<Jt
aan d e voleinding d er ,,vereld."
·
Vr.- W at g elo oft g ij van de H eilige Geest ?
A. - lk g eloof dat d e H eilig e G eest, tezameu metde Vader en de Zoon, een w aarachtig, eeuwig
God is, en dat Hij, van qe Vader door C hristus
gegeven zijnde, w ederbaart, en in alle waar·heid leidt, troost en in eeuwigheid bij Zijn
volk zal blijven.
Vr.-- W a t is de Kerk van Ood 2
A..-Oe Ke rk van G od -i s het ,gehde lichaam err
d e broedersch ap van C hristenen uit ·aue Ian·
d en en alle tijden, veren igd do or de Heilige
G eest, met het ene hoofd, de H ere Jezus
Christos.
Vr.-Wat is zonde ?
A. -Zonde is ongehoorzaa mheid jegens God_, in
gedachten, woorden of w erken.
Vr.-Wat is van onze ka nt nodig tot zalighe id ?
A.- Voor onze ·zatig heid is nodig, van onze kant
beke ring en g eloof in de H ere Jezus C hristus.
V r.- W at is bekering ?
A. - Bekering is een terugkeer van de zonde tot
God, met leedwezen over het verledene, en
een e rnstig voornemen o m gehoorzaam te zijn.
Vr. - Wat is geloof in 9e H ere Jezus Chris•tus?
A. -Geloof in de . Here J ezus C hristus betekent in
H e m te geloven a ls · machtig en g ewilhg om
(Jns zalig te rnaken, en in Hem alleen te
\·e rtrouwen o m ons zalig t e maken.'
Vr.- H o c. worden wij instaat g es tel-d o m 9ns te
b"e keren . en te geloven ? ,
A. -W ij worden instaa t gesteld om· o ns te bekercn en te geloven door de Heilige G eest,
om W iens hulp wij behoren te bidden.
Vr.-Op welke wijze helpt de H eilige G eest · ons
om ons te bekeren ?
A.-De Heilige Geest spreekt to t o ns door he t
gcweter. en doo r he t Woord van God, over•
tuigt crns da t w ij ·zondaars zijn, leer t o ns dat
Chris tus machtig en _gewillig is ons za lig te
maken en be weegt ons onszelven a an H em
o \·er te geven in \·ertro 1.1wen en liefde en. in
de geest der getiuorzaamheid.
Vr. - W elke zegeningen worden iij in dit !even dee!•
a chtig, die zich b eke re n en in de H ere Jezus
C hristus gelo ven ?
A. - Die zich bekeren en in de H ere -Jezus Christt.:~
g eloven, o·n tva ngen n ~rgeving ·cter zonde n t:-:
word en met God verzoend: zij \\·o rden 3!s
Zijn kinderen aange nomen en mogen te llltc.
tijde tot Hem opzie n c,m gen3de en leidirq:.
A. - H ij" wo r-dt C hristus genoemd omdat

A. - H c is called C hrist ·becaws c He was anointed
with the H oly ·G host a nd o rdained by God
th e Fa th er, to be our Proph ~t, our Priest and
our Kin g.
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A.-Those who r epent and believe in the Lord 22 Vr. -- Wat w<, rdt beloo fd aan degenen, die zich bekeerd hebben ?
Jesus Chris t a re forgiven their sins a nd reA,;- -Aan h t i1, di e zich bekeren, \\'ordt eeuwige
co nciled to God, are received as His C hildren,
zaligheid bij Oo d in de heme! beloofd.
and may always look ,up to Him for grace
and guidance.
23 Vr. -- Welke ~ijn de biezondere genademiddelen door
22. Q.-What is promised to those who have repented?
God in! onze zaligheid ingesteld?
A.-To thos e who r epent is promised eternal hapA.-Die bitz.undere genademidde)en d oor Ood tot
piness in th e presence of God in Heaven.
onze ,.J!igheid ingesteld zijn het Woo rd van
Ood, de Sakramenten en het Oebed.
23. Q .-What are the special means of grace appointed by Ood for our salvatio n?
24 Vr.--- Wat i~ een Sakr-am ent?
A.-The speci::,il means of grace appointed by God
A.- Een Sakrament is een genadem iddel door de
for our salvatio n are the Word of God, the
H ere j r zus C hristus ingesteld, waarin, door
Sacraments and Praver.
~
uiterlikt en zichtbare tekenen, innerlike en
24. Q.'-What is a Sacrame~t?
geestelike zegen.ingen worden voorgesteld en
A.-A Sacram ent is a means of grace appointed
door d'.: Heilige Geest aan hen gescho nken,
by th e Lo rd Jesus Christ, wherein by outward
die he t Sakram ent waardiglik o ntvang en.
and vis ible signs, inward and spiritual blessings
25 Vr. - Wat 11are11 de \\'<>orden nn Christus, toen
are set forth and bestowed by the H oly Spirit
hij het Sakrament van d e Doop instelde?
upon those \\'ho rightly receive the Sacrament.
A. - De wiwrden van Christus, toen Hij het Sakra25. Q. - W hat are the words of Christ when f-Ie apment ra n de Doop instelde, waren "Gaat
po"inted th e Sacrament of Baptism?
henen, irnderw ijst alle volken, d ezelve dopende
A.-- The w o rds of Christ w hen H e appointed the
in de 1iaam des Vaders en d es Zoons en des
Sacram ent o f Baptism were "Oo ye thereH eiligtn Oeestes".
fore and teach all natio ns, baptising them
in th e Nam e of the Father, and of the Son, 26 V1. --- 0p we!ke wij ze w e rd het Sak_rament van des
I-i eren Avondmaal ingesteld?
and of the Holy Ghost".
A.-C
hrish;:; s telde het Sakrament van des H eren
26. Q.--How did C hrist appoint th e Sacrament of the
Avondit1aal
in, in d e nacht in welke Iiij verLord's Supper ?
raden w erd, to t gedach tenis aan Zijn dooc). •
A.- Christ 3:ppointed the sacrament of the Lord's
Supper the sam e night in \vhich He was
DE P LIC H T.
betrayed in r em-e mbrance o t His death.*
27 V r.- Waar ivo rdt de wet van God in de Schrift
DUTY:
voor 't eerst kortelik aangegeven?
27. Q.-Where in the Scripture is the law of God
A. - De wet van God wor<lt in 't kort angegeven
briefly set forth?
in de Tien Geboden.
A.- The law o f Ood is briefly set forth in the
28 Vr. -Wat t iJn d e Tien O eboden?
Ten Commandments.
A.---D e T ien Oeboden zijn de geboden, die God
28. Q. - What arc th e Ten Comm andments?
aan zijn volk Israel gaf, to en Hij zeide: " lk
A. - The T en Commandments are the commandben dt Here, uw Ood, Die u uit Egyptelandi
ments which God gave to his people Israel,
u
it het diensthuis uitgeleid heb."
when He said, "l am the Lord thy God,
which bro ug ht th ee out of the land o i Egypt, 29 Vr. --- H oe l,1idt het eerst,e gebod ?
o ut of the ho use of bonda.ge".
A. ---Oij zult geen ande re goden voor mijn aan~
29. Q. ---Whi ch is the first Comm andm ent ?
gezichi hebben.
A.-The first Commandment is: Thou shalt have 30 Vr. -- Wat lrert o ns h et eerste gebod ?
no other Gods before M e
A. -Het tr.'rste gebod leer t ons de eni ge ware God
30. Q.-What does the First Commat'1dment teach us?
te erknmen als o nze Ood en H em de eerste
A.-The f irst Commandment teaches us to ackplaats
in onze -h arten te schenken.
nowledge the one only God as our God, and
to give Him the highest place in o ur hearts. 31 Vr. - H oe ii•idt het tweede g ebod ?
31. Q. -Which is th e Second Commandment?
A.-Gij Zlllt u geen gesneden beeld, noch enige
A -- The Second Commandm ent is: Thou shalt not
gelijkcnis maken, van hetgeen boven in de
make unto th ee any graven image, nor any
hemel is, noch van h et g een onder op de
liken ess of anything that is in Heaven above,
aarde is, nuch .van hetgeen in de wateor that is in the earth beneath, or that is in
ren ender de aarde, is. Oij zult u voo r die
the water under the earth ; thou shalt not
niet bi1igen, noch h e n dienen ; want lk, de
bo w . down thyself to them, nor serve them;
Here tnv Ood, ben een ijverig God, die de
for I the Lord thy Ood am a jealous God,
misda~d der vadereri bezoekt aan de kinderen,
visiting the iniquity of the fathers upon the
aan h~:t derde, en aan het vierde lid dergenen,
children unto the third and fourth g eneration
d ie n1ij ha:ten; en doe harmhartig heid aan
of them that h ate Me ; and s howing mercy
duizcnden .dergenen, die m!,j liefhebben, en.
unto thousands of them that love Me and keep
mijn f~eboden o nderhouden.
My Commandments.
3
2
Vr.-Wat
i!'.ert ons het tweedc gebod ?
32. Q.--Wha t does the Second Commandment teach us?
A.1-J
et
rw
eede gebo d leert ons, dat w_ij God op
A.-The Second Commandment teaches us that we
generiei wijze afbeelden, no ch op een andere
should in nowise ·seek to represent God by
wijze vereren ·aan in geest e n in waarheid,
images, nor worship Him in any. o ther way
zoals Hij in Z ijn Woo rd be-.,olen heeft.
than in spirit and in trnth_, as H e has co mmanded in His Word.
* "De Here J tius in de nacht, in welke Hij vcrraden
werd, nan'• het brood: en als Hij gedankt had,
* The Lord , J esus the s ame night in which he
brak Hij het, en zeide: _Neemt, eet, dat is m ijn
was betrayed took bread; and when He had given
lichaam, dd voor U gebroken wordt ; doet dat to t
thanks, He brake it and said: Take, eat, this is my
mijn gedarhtenis. Desgelijks nam Hij ook de drink,
body which is broken fo r you, this do in r emembrance
beker, na het etcn d es Avondmaals, en zeide: Deze
of me. After the same manner also h e took the cup
drinkbek ef is, het nieuwe testament in mijn hlo ed :
when He ha d supped, saying; This cup is the new
doet daL ·w dikwijls als gij die zult drinken, tot
covenant in my. blood: this do ye, as oft as ye ·drink
Matth. x xvi., 1 Kor. xi.
mi jn ged;;d1tenis."
it, in remembrance of me.-St. Matt. xxvi and I Cor. xi.
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33. Q.- Which is the Third ,CvJ1mandment ?
33 Vr.-Hoe luidt bet de rde gebod ?
A.-- The Third Commandmer:t is: Thou shalt not
A.-Oij zult d e naam des Heren uws Gods niet
ijdelik gebruiken ; want de Here zal uie t on ~
take the name_ or the Le.rd thy God in vain;
fo r the Lo rd will not hr"; <.I him guiltless that
schuldig houd en, die Zijn naam ijdelik getaketh His Name in vain
bruikt.
34. Q. ~ -What does the Third Con,mandment teach us?
34 Vr. --Wat leert ons het derde g ebo d ?
A. ···-H et dercle gebod lee rt o ns, d at wij de Naam
A.---Th e Third Comrnandm er:: teach es us that we
van God nict lasteren met een valse eed of
must not blaspheme the f a me of G od by false
·.-Ioeken, en dat w i.j Zijn Heilige Naam anders
o r profane swearing, a1: :! that we must use
niet dan met vrezc en eerbied gebruiken.
His Ho ly :--.amc alwavs with reverence and
godly fea r.
35 Vr. --H o e luidt het vierde gebod?
35. Q .- -Which is the Fourth Cc,;~m andment?
A..-Oedenkt de Sabbatc.lag, dat gij 'die ·heiligt.
A. --The Fourth Command111!::1t is: Remember the
Zes dagcn zult gij arbeiden en al uw werk .
Sahbath Day to keep it- ,oly. Six days shalt
doen ; maa r de zevende dag is de Sabbat des
thou labour an d d(J all thy work, but the
H eren uws Oods; dan zult gij gcen ·werk doen ;
seventh da v is the Sabh ..th · of the Lord thv
gij, noch uw zou n, noch uw dochter, noch
Ood; in it -thou shalt not' do any ~vo rk, thou,
mv dienstknccht, noch u,Y dienstmaagd, noch
tH)r thy son, rior thy d,i ighter, thy manseruw vee, noch uw vreemdeling, die in uw
vant no r thr maidservant nor thy cattle nor
poorten is. Want in zes dagen heeft de Here
the stranger that is withu thy gates; for in
de heme! en de aarde gemaakt, de zee en
six days tile Lord mad,: heaven and earth.z
alles wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden
the sea a nd all that in tlu!n is; and res ted the
dage; daarom zegende de H ere de Sahbatdag,
th e se\·en:h da,·, whercf!.:c the Lord blessed
en heiligde dezelve.
the Sabbath day and hai°owed it.
36 Vr. -•·•-Wat leert ons het vierde g·ebod?
36. Q. --What does the Fourth C(JJr,rnandrnen t teach us?
A.-- Het vierde gcbod leert ons, dat Ood aan ons
A.--The Fourth Comma ndm '. nt teach~s us that
zes dagen in de wee k heeft gegeven voor ons
God has g iven us six d,rs in the week for
gewoon wer k, en dat cen dag afgezonderd
o ur ordinary work, and that o ne d ay is to
rnoet worden o m te rusten en God te aanbe set apart and kept ho ly ~>r rest and worship.
bidden·. Christen cn heiligen de ecrste dag der
C hristians keep holy the i~·st day of the week
week omdat de Here Jezus op die dag van
beca!.1se on that day the l: )rd Jesus rose from
de doden is opgestaan.
th e dead.
·
°37 Vr. - Hoc luidt het vijfde gebod ?
·37_ Q.- --What is the Fifth Comr:.andment?
A. --Eert uw vader en u,,. mo eder, opdat uw dagen
A.--The f ifth ·Co mmandmei;t is: Honour thy
verlengcl worden in het land, <lat u de He re
father and thy mo ther, thit thy days may be
m,· ( iod geeft.
lo ng upon the -land whir.L the Lord thy God
38 Vr.--- Wat leert o ns h et vijfde gebod ?
giveth thee.
A.- Het vijfdc gebod leert ons, dat wij onze ouders
"38. Q.-- What docs the fifth Com.1audm ent teach us?
mo eten licfhebben, e ren, gehoorzamen en helA.- The Fifth Comma ndment teaches us that we
pen, en dat Ood een biezondere zegen wil
are to love, honour, ohc_, arid help our pageven aa n hen die dit doen. In dit gebod is
rents and that God will gh-c: a special blessing
ook begrepen, da t wij aan alien, die wettiglik
to those ,\·ho do this. It ~-so implies the duty
r>,·cr ons gesteld zijn, eerbied betonc n zullen.
of respect to all who are in lawful authority_
Vr.--....:H(JC
luidt he t zesde gebod?
39
·
ov_e r us.
A. --O ij znlt niet doodslaan.
39. Q.- Which is the Sixth Conrnandment?
A.-Th e Sixth Commandmeni is: Thou s halt not 40 Vr. ---Wat leert ons het zesde gebod?
A.. ---Het zesde gebod leert ons1_ dat wij onze naaste
kill.
o f o nszelven noch mei gedachten, noch met
40. Q.----What does the Sixth Conma ndment teach us?
woor<len, veel minder met der daad, onteren,
A. - The Sixth Commandmenf'teaches us that we
kwetscn of doden, maar alle nijd, haa t en
must not, eithe r in thou~!, t or word (much
toorn moetei1 afleggen.
less deed) dishonour ham. o r kill our neighbo ur or ourselves: but :'.wst lav aside a ll 41 Vr. -- ln ,velke geest heel't de Here J ezus ons geenvy, hatred and anger.
·
leerd ons te gedrage n jegens anderen ?
A. --De H ere Jerns heeft ons geleerd zachtmoedig,
41. Q.-- In what Spirit did th e l..rr d J esus leach us
niendelik en hehulpzaam te zijn; tcder en
to behave to o thers?
beleefd; gedu ldig onder onrecht en bereid o m
A.~ The L·o rd Jesus taugftt n~; to be meek, kind
te vergeven.
an-d helpfu,l ; gentle and 1.:ourteous ; ratient
under injury and ready tr~ forgive.
•i2 Vr. - - Hoe luidt h et zevende gebod ?
42. Q.- -Which is the Seventh Coi:mandment?
A.-GiJ zult nict echtbreken.
A.--Thc SeYenth Command111 ~11t is: T hou shalt 43 Vr. ·---W,,t lecrt ons het zevende gebod ?.
no t commi t adultery.
A. --- Het zcvende gebod 1eert o ns, dat het huwelik
43. Q.-- - What does the Seven,h Co mmandmen t
heiiig is en ni et o nteerd mag ,vorden ; en da.t
teach us?
elkeen van ons rein moet zijn in gedachte,
A.- The Se,·enth Commandrm.it teaches us tha t
\YOord en wandel.
·
marriage is sacred and not" to be dishonour:ed,
and that every o ne of us ought to be pure 44 Vr.--H<,e luidt het achtste gcbod? ·
A.--Oi_j zult niet stelen.
in thought, speech a nd i?~fi aviour.
45 Vr. -Wat · leert ons het ach tste gebod ?
44 . Q.- Which is the Eighth Co1ri111andrnenfr
A.-Het ach tste gebnd ·1ecrt ons, dat wij niet van
A.- The Eighth C-..omrnandmern is: Thou shalt not
een ander o nrech.tvaardig nemen mogen, maar
steal.
o
ns in alles ecrlik, oprecht en eerbaar ge45. (J.-What does the Eighth Com,rnndment teach us?
dragen.
A.-The Eighth Commandme1'.t teach es us that
we are not to take anytfing from another
46 Ve-Hoe luidt het negende gebod?
w rongfully, but are to c\;t ho nestly, fairly
A.-Gij zult geen valse getui-gems sprekc!1 -cs-::-'.
and honoura bly ·in a II thi r:gs.
U\\" naaste.
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46. Q.-Which is the Ninth Command,ment?
A.-The Ninth Commandment is : Thou shalt not
bear false witness against thy ·neighbour.
47. Q.-What do es the Ninth Commandment teach us?
A.-The Ninth Commandment teaches us that we
are to say only what is true; and are to be
careful of our neighbour's good name.
48, Q . --Which is the Tenth Commandment?
A.--The Tenth Commandment is : Thou shalt not
covet thy neighbour's house, thou shalt not
covet thy neighbour's wife, nor his manservant, no r his maidservant, no r his ox, nor
his ass, nor anything that is thy neighbour's.
49. Q.-What do-es the Tenth Commandment teach us?
A.-The Tenth Commandment teaches us that we
are no t to set our hearts on anything that
belongs to another, and that we ought to be
thankful for what God gives us.
50. Q .-How did our Lord teach us to understand
the Ten Commandments?
A.-Ou.r Lord taught that the Ten Commandments
are to rule our thoughts and feelings, as well
as our words and actio;ns.
51. Q.--How did o ur Lord sum up our duty to God
and man?
A.-Our Lo rd summed up our duty to God and
man in these words: ''Thou shalt love the
Lord thy God with all thy Heart, and with
all thy soul, and with all thy strength, and
with all thy mind; this is the first and great
commandment. And the second is like unto
it: Thou shalt love thy neighbour as thyself."
PRAYER.
52. Q.-What are the words ot the Lord's Prayer?
A.-Our Father which art in heaven, Hallowed
be Thy Name, Thy Kingdom come. Thy will
be done in ·earth, as it is in heaven. Give us
this day our daily bread. And forgive
our debts, as we forgive our debtors. And
lead · us not into temptation, but deliver us
from· evil. for thine is the Ktngdom, the
Power, and the Glory, for ever ·and ever. Amen
53. Q.-What does the Lord's Prayer teach us about
the spirit in which we ought to pray?
A.~ The Lo rd's Prayer teaches us that we ought
to pray to God as His children, with others
and for othe rs, and that we ought to forgive
if we desire to be forgiven. ·
54. Q.-What do you desire of God in the Lord's
Prayer?
A.-1 desire of God in the Lord's Prayer: first,
•that whatever tends to the glory of God,
may be promoted; and on the other hand
whatsoever hinders it or opposes His will,
may be removed. Second, that He may provide
me with all things necessary for the body,
and as to my sou.I, may preserve me from
evil, · which might in any wise be hurtful to
my salvation. Amen.
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B. SYLLABU!:i OF SCRIPTURE LESSONS.
Su.b~Standard A.
Old Testament: Simple stories from th-c: Bible
(prepared befo rehand.) on the Creation and Fall ; and
simple stories of well known Bible Children, e. g.,
Joseph, Moses, . Samuel and David.
New Testament: A ,·ery simple 1,iie of ou.r Lord.
Memory Lessons: Lord's Prayer, Hymn "Gentle
Jesus, Meek and Mild.''
Sub-Standard B.
Old Testament: Simple stmies of Adam and. Eve;
Cain and Abel; Noah, Abraham, Jsaac, Jacob and

Joseph.

47 Vr .-:-Wat leert ons het negende ~ebod?
A. ·---Het negende gebod Ieert on~, dat wij -enkel
de waarheid moete": spreken; en de go ede
naam van onze naaste in erf'. houden.
48 Vr. - Hoe luidt het tiende gebod?
A.----Oij zult niet begeren uws n;psten huis ; gij
zult niet begeren uws naastl;n vrouw, noch
zijn dienstknecht, noch zijn di~nstmaagd, noch
zijn os, noch zijn ezel, · nod\ iets, dat uws
naasten is.
49 Vr. - Wat leert ons het tiende gehntl ?
A. - Het tiende gebod leert ons, rjat wij ons hart
n,iet mogen zetten op wat et:n ander toebehoort, en dat wij dankbaar n,oeten zijn voor
wat God aan ons geeft.
50 Vr.- Hoe heeft onze Here ons geleerd de Tien
Geboden te verstaan?
A. - - Onze Here heeft ,ms.geleerd, dat de Ti en Geboden onze gedachten en ons gemoed moeten
beheersen, zower als onze wourden en daden.
51 Vr. - Hoe heeft onze Here o nze p)lcht jegens God
en mens ·kortelik opgesomd?
A.- -Onze Here heeft onze plicht jegens God en
mens kortelik opgesomd in dczic woorden: "Gij
zult liefhebben de Here, uw Uod met geheel
uw hart, en met _g eheel U\\" r,iel, en met geheel uw kracht, en met gehe,d uw verstand.
Dit is het eerste en het grot~ gebod. En het
tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste
liefhebben als uzelven."
HET GEBED.
52 Vr.-Hoe luidt het Oebed des t-Iuen?
A. - Onze Vader, die in de hemele;i zijt! Uw naam
worde geheiligd. Uw Koninlt rijk kome. Uw
wit geschiedde, gelijk in d e hem el, alzo · ook
op de aarde. Oeef ans hedrc:n Dns dageliks
b rood. En vergeef ons onze schulden, gelijk
oak wij \;ergeven o nze schulclcnaren. En leid
ons nid in verzoeking; maar verlos ons van
de hoze. Want Uw is ·het Koninkrijk, en de
kracht, en de heerlikheid in der eeuwigheid.
Amen.
53 Vr. - Wat leert ons het Gebed · deti Heren omtrent
de geest waarin wij moeten· bidden?
A. - Het Gebed des H e rcn leert hns, dat wij tot
God moeten bidden als . Zijit kinderen, met
anderen en voor anderen, en dat wij moeten
vergeven, indicn wij vergeven wensen te
worden.
·
54 Vr.- -Wat begeert gij van God in het Gebed des
Heren?
A- Ik begeer van Ood in l).et Cit beet des Heren:
Ten eerste, dat al_, wat die11t tot Gods eer,
bevorderd worde; en daarteg~n geweerd, wat
dezelve verhinde rt of Zijn wil wederstaat. Ten
;ndere, dat Hij mij met alle nooddruft naar
het lichaam verzo rge, en naai' de ziel mij beware van alle kwaad, hetwelk mij aan mijn
zaligheid zou mogen schadeUk zijn.
B.-SYLLABUS VAN BIJBEL,LESSEN.
Sub-Standaard A.
Het Oude Testament: Eenvoudig~ verhalen uit de
Bijbel over de Schepping en de Vai ; en eenvoudige
verhalen van welbekende kind eren uit de Bijbel, bijv.,
Jozef, Mozes Samuel en David,
Het Nieuwe Testament: Een zeer 'cerivoudig levensverhaal van onze · Here.
Van huiten te leren: Het Gebed des H eren. Een
of rneer verzen nit de Psalmen of Oiczangen gekozen.
Sub-Standaard B.
Het Oude Testament: Eenvoudige verhalen van
Adam en Eva ; Ka"in en Abel, No ach, ' Abraham, Izaak,
Jakob en J ozef.
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New Testament: Tl1e Angel's visit to Mary, Birth
of Our Lord, Presentation in the Temple, Visit of the
Wise Men, Our Lord with •the Doctors in the Temple,
The Baptism and Temptation.
Memory Lessons: Lord's Praye•r. Psalm xxiii.
Hymn "Jesus, tender Shepherd, hear me."
Standard).
Old Testament: Simple stor.i.es of Moses, -Joshua,
Samson. Davi•d, Samuel, So lomon, Elijah and Daniel.
Ne,v Testament: The marriage at Cana, the
choosing of the. Twelve, Christ blessing t~e Children,
The feedirtg of the · Five T housand, ~arbmeus, The
rising of J airus' Daughter, The entry mto Jer~s.al_em,
The Last Supper, Gethsemane, The Cru.ctftxton,
Resurrection and Ascension.
M·emorv Lessons: Lor<l.'s Prayer, Psalm xv, and
cl., H ymn :,There's a friend fo r Little C hildren. "
Standard II.
Old Testament: ..Simple iessons from the life ot
Moses; The Birth o f Moses, Ex. ii, 1-t0, The choice
and flight •of Moses, Ex. ii, 11-25.
The Call ,of Moses Ex. iii-iv, 17.
Mostts before Pharoah, Ex. j-iv, 29 and v.
The oo-n flict with Pharoaih~ The Plagues, Ex. vii to xi
The Institutio n of the Passover, Ex. xii.
The Exodus and Flight from Egypt, Ex. xiii and xi.v.
Moses' Song, Ex. X\'.
The March to Sina-i, · Ex. xvi to xvii.
The Giving of the Law, Ex. xix and xx.
The Golden Calf; Ex. xxxii. •
The Shin.ing o f Moses' Face, Ex. xxxiv.
The Wanderings, _.Deut. i to iii. .
....
.
The Spies' Mission and Repo_rt, N\tm xm, and x1~ Revolt of Korah, Dathan and Abtram, Num. xvi.
Aaron and the Levitical Priesthood, Num. xvii, xvi-i~.
The death o f Aaron, Num. xx, 22-29.
The brazen Serpent, Num. xxi.
The choice of Moses' successor, Num. xxvii, 12.
farewell and deathQf Mos,es, De-ut. xxxi and xxxiv.
New Testament: Simple lesso ns fro m the lif.e of
our Lord:-first Cleansing of the Temple, St. Jo hn ii, ~3-23. _
A day of miracles in Capernaum, St. Mark 1, 16-4:J.
Works of Mercv on the Sabbath, St. Mark ii. 18-iii. 6
The choosing 'of the Twelve, St. M~rk iii. 13-~5.
St. J ohn the Baptist and Christ's Testimony to htm,
St. Matt. xi. 2-lQ.
The Parables by the Sea, St. Matt. xiii.
The raising of Jairus' Daughter, St. Mark v. 21-43.
The Mission of the TwelYe, St. Matt. ix. 36-x. 42.
Death of St. John the Baptist, St. Mark vi. 14-29.
J esus and the Syrophoenician and the Young Ruler,
St. Mark vii. 24-37.
The Transfiguratio n, St. Mark ix. 1-29.
Christ w ith the C hildren and the Young Ruler,
St. Mark x. 13-31.
The ambitio n of J ames and John, St. Mark x. 35-45.
Our Lord anointed in Simon's House, St. Matt.
xwi. 6-i3.
The triu mphal Entry, St Mark xi. !-1 l.
Parables of warning, St. Matt. xxi. 28.
Oethsemane; The Retrayal and Arrest, St. Mark
xiv. 32-50.
Our l ord before Pilate, St. Mark xv. 1-20.
The· Cru<.:ifixion, St. Mark xv. 2 1--U.
The Resurrectio n, St. Mark xvi. 1-11 .
The Ascension,· Acts i. 6-12.
Memory Lessons: The Lord's Prayer, Psalm xxm.
The Ten Commandments, and St. Matt. xxii. 35-40.
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Het Nieuwe Testament: H et bezoek van de Engel
bij Maria, Oeboorte van onze Here, Zijn v6orstelling
in de tempel, Bezoek van de Wijzen, De twaalfjarige
Jezus in de tempel, De Doop en de Verzoeking.
Van buiten te leren: Het Oebed des Heren, Ps.
xxiii. Een of meer verzen uit de Psalmen of Oezangen.
Standaard L

Het Oude Testament: Eenvoudige verhalen van
Mozes, Jozua, Simson, Samuel, David, Salomo, Elia en
Daniel.
H~t Nieuwe Testament: De bruiloft te Kana, De
kiezing van de Twaalven, Christus de kinderen zegenende, De spijziging van de vijf duizen_d, Barti_meus,
De opwekkina van Ja,rus' dochter, De mtocht m Jeruzalcm, H et iaatste Avo ndrnaal, Gethsemane, De l(ruisiging, De Opstanding en H emelvaart.
Van buiten te lerc.11: Het Oebed des Heren, Ps. xv .
en Ps. cl. Een of mecr verzen uit ·de Psa!men of
Gezangen.
S-tandaard H.

Het Oude Testament: Eenvo udige verhalen uit
het le\"en van Mozes; De geboorte van Mozes, Exod. ii.
'l- -10, De keuze en de vlucht va n Mozes, Exod. ii.
H - 25.
De roeping van Mo zes, Ex-0d. iii.-iv. 17.
Mozes rnor Fara6, Exod. i.-.iv, 29 en v.
De strijd met fara6, De .Plagen, Exod. vii.-xi.
Oe instelling van het Pascha, ,Exod, xii.
De uittocht en Y!ucht uit Egypte, Exod. xiii. en xiv.
Het lied nn M{>zes, Emd. xv.
Oe t ocht naar Sinai, Exod. xvL-xviii.
Oe \\·etgeving, Exod. xix. en x x.
Het Gouden Kalf, Exod. xxxii.
Het glinsteren van Mozes' aangezi~t,. Exod. xxxh.
Het zwerven in <le woestijn, . .Deut. /.-,-.iii<.
Uitzend.ing en verslag van c;le verspieders, Num.
xiii. en xiv.
·
..
Opmer \·an Korach, Dathan en Abirain, ~um. x~~Aamn en ,de Leviet.iese Priesters, Num. xvn. en xvm.
De dood van Aaron, Num. xx. 22-29.
De koperen slang, Num. xxi. ·
De kiezing van.· Mozes' opvolger, Num: xxvii. 1_2.
Afscheid en doo<l van Mozes; .Deut xxxt. en xxx1v.
Het Nieuwe Testament: Eenvoudrge vcrhalen uit
h-et ie,·en \·a n Onze Here >-·
Eerste rciniging van de Tempel; Joh. ii. 13--23.
De won<lerwerke.n te Kapernaiirn, Mark. i. 16- 45.
Het doen van daden van barmhartigheid op de
Sabbat, Mark. ii. 18- iii. 6.
.
.
Oc kiezing van de Twaalven., _Ma;rk. .
13- 3.5.
lo hanncs de Doper en Jezus' g.e .tu1gems aangaande
,
. hem, Matth. xi. 2--19.
·
De gelijkenisse11 aan h.et meer, Matth, xiii.
De o pwekkin.g van.Jairus' dochter, ~ark. v. 21 - 43.
Zendin,g van de Twaalven, Matth. 1x. 36·-x. 42.
Dood van Johannes de Doper, ·Mark. vi.. 14-29.
Jezus en de Syrofeniciese vrouw, Mark. vii. 24--37.
De verheerliking ·cip de berg, Mark. ix. 1-- 29.
C hris tus met de kinderkens en · de rijke jongeling.
Mark. x. 13---31.
oe· e erzucht va.n Jak,ohus en Johannes, Mark. x.
15-- 45.
Jezus in Simon's huis gezalfd, Matth. xxvi. 6--13
De intocht in Jeruzalem, Mark. xi. 1- 1 l.
:O elijken~ssen van waarschuwing, Matth. ).(Xi . 28.
Gethsemane: Het verraad en de gevangennemi.ng,·
Mark xiv. 32-50.
Jezus v-oor Pilatus, Mark xv. 1-:-20.
Standard Ill .
De kruisiging, Mark. xv. 21-:-41.
Ol<l T estament: Studies fr-om the Pentateuch; with
De o pstan.ding, Mark.-· xvi. 1--11 .
spe<;ial refere.n ce to the liYes of Abr~h,im, Isaac, Jacob,
De hemelvaart, Hand. i. 6- 12.
Josep~, and Moses, ~nd the practical lessons to be ·
Van· buitein te -leren: Het Geoed des Heren ? ;
derived therefmm.
xxiii., De Tien Oeboden, en · M atth. x~ii. 3')- ~:.

ifi.
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Stand aard Ill.

New tes tament: Fuller account of the life of our
Lord Jesus Christ.
Birth and Childhood, St. Matt. i. 18-ii. 23.
Beginning o f the Mini:St ry, St. Matt. iii-iv. 12.

Het Dude T es ta ment: Less en uit d e vijf boeken
van Mozes m et biezondere verwijzing naar de levensg eschiedenis van Abr aham, Izaak, Jako b, Jo zef en
Rem oval to Capernau m, St. Matt. iv. 13-25.
Mo zes, en d e praktiese lessen, die da aruit geleerd
kunnen wo rden.
Serm on on the Mo u nt, .St. M att. v. vii.
H e t Nieu w e T estament : Vo llediger vcrkla ri-ng van
P reaching tour in Galilee, St. Matt. viii. ix.
het leven van 0 112e H e re Jezus Christus .
Exa mples of C hrist's teach ing, S t. Ma tt. xi. a nd xi i.
G ebo ortc en Kindsh eid, M atth. i. 18- -ii. 20.
Aanvang van Zij n w erkzaamh eid, M.atth. iii.-iv. 12.
C h ris t's Journey towards Tyre and Sido n and
Ve rtrek naar Ka pernaiim, Matth. iv. 13-25.
through D ecapolis, St. Matt. xv. 21 -39.
De berg red e, M atth. v.--vii.
C h rist's challenge of pu blic opinion of Him, St.
Tocht do or Oalilea, Matth. viii., i x.
Matt. xvi.
Voorbeeld en va n d e prediking van Christus, Matth.
T he Transfigu ratio n, St. Ntatt. xvii.
·
x i., xii.
Reis naa r T v rus en Sido n en doo r D ekapolis,
T eaching_ on Humility and Fo rgi.veness St. Matt. .
M atth. - x v., 2 1- - 39.
xviii.
J
ezus
do et o nderzoek naar de mening o m trent
Youth and W ealth, St. ,\1at i. x ix. 13.
H em , M atth. xvi.
The Triumphal Entry and C hris t's Autho rity, St.
De ve rheerliking o p de b erg, M a tth . xvii.
Matt. xx-xxi.
Zijn o nd erwiJs over nederigheid, ve rgevens g ezindheid, Matth. xviii.
Pro phecy and P a rable, St. Matt. xxiv-xxv.
Jeugd
en Rijkd o m, M atth. xix., 13.
Trial and Crucifix ion, St. Ma tt. xxvi-xxvii.
De feestelike intocht en het g ezag va n C hristus,
The: Resurrectio n, St. Ma tt. xxviii.
Ma tth. x x.- -xxi.
The Ascensio n, St. Luke x x iv. 50-53 and A cts i., 6-12.
P rofetie en gelijkenis, M atth. xxiv., xxv.
Verhoo r en kruis ig ing, Matth. xxvi., xxvi i.
Lessons fro m th e foilo w ing P arables : - T he Sower,
De
o pstanding, Matth. xxvi.ii.
T he Prodigal Son, T h e G ood Sam aritan, The Lost
C e hemelvaart, Luk. xxiv. 50 -- 53 en H a nd. i,. 6-12.
Sheep, The Pharisee and P u blican, The Talen ts.
Lessen uit
volgende ge.lijkenissen ; d e zaaier ;
M emory Lessons: The Lord's Prayer, The Ten
de verlo ren zoo n; d e barmhartig e Samaritaa n ; het
Commandm eats, St. l\'la tt. v. 1-121 St. Matt. xxii. 35-40, verloren schaap; de F arizeer en d e to llenaar ; ,de
and P salm cxxi.
talenten.
V an buiten te leren ; Het G ebed des Heren, d e Tien
Standard IV.
O ebo d en, M atth. v. 1-- -12, xxii. 35----40 en Ps. cxxi.
O ld Testa ment: St u <;l.ies fro m the Boo k of Joshua,
T h e ,Life of Samuel, and the Book o f Am o s.
Sta ndaa rd IV.
New T es tament: Lesso ns from the G ospel o f St.
Het Oude Tes tam en t : Lessen uit h et Bo ek van
Luke, C haps. i-xiii.
Jo
zua,
b et !even van Samuel en h et Bo ek Amos.
Memory lessons: T he Lord' s Prayer, T en ComI-let
Nie uw e T estament: Lessen u.i,t he t Evangelie
manclm en.ts, St. Matt. xxii. ~5-40, Psalm cxxi., S t. John
van Lukas, H oofd s t. i_.-xi.ii.
xiv., 1-1 5.
V an buiten te leren: H et Oeb ed des Heren, de
Standard V.
lien Gebo den, M atth. xxii. 35--,40, Ps. ex.xi., Joh.· xiv.

de

Old T es ta ment: Les sons from the lives of Samuel,
Davbd, and So lomo n, Reho boam, Uzziah, and the Book
of Amos.
O ld T estament: Le sso ns fro m the G o spel
S t.
Luke, C haps. xiv-xxiv.
M emo ry lessons: Lord's P rayer, Ten Comm andm en ts, St. Matt. v. 1-1 2, l Cor. xii 31 and xiii, P s alms
xxu1., x"ci and cxxi., Proverbs xxiv, 27-34 and xxxi,
10-31, Ro m. xiii, 8-1 0.

of

Standard VI.
Old T estam ent : Lessons from the lives and times
of Elijah, Elisha, H ezekiah, Jo siah and th e Book o f
Amos .
Ne,v Testament: Lesso ns from the Sermon on the
Mo u n t, and the Go spel of St. John, Chap. i-xiii.
Memo ry L essons : Lo rd's P rayer, T en C om mandmen ts , St. Matt. v. 1-12 and xxii. 35-40; P s alm xxiii,
cx xi a nd cxxii., Is aiah Iii. 13-15 and !iii, 1 Co r. x ii
31 and xiii.
Stand ard VII.
O k i Tes tament: Lesson '.; from the lives and times
of Ezra and Nehemiah, · and historical po rtions of th e

Book of Daniel.
O ld Testam ent : Lesso ns from St. Matt. v., vi., vii. ;
St. Jo hn x iv-xxi. and the Acts of the Apostles .
Memo ry Lessons: Lo rd' s Pray er . T en Com man dm ents, P salm x xiii., St. Matt. v. 1-1 2 and x xii. 35-40,
Psalm xci., Isaiah Iv. and H ebr ews i.

1~-15.
Standaard V.
H et O ude Testam en t : Lessen uit de leve nsge,
s chiedenis van Samuel, D avid en Salo mo, Rehabeam,
Uzzia en het Bo ek Amo s.
Het Nieuwe T estament: Lessen ni.t het Evangelie
van Lukas, H oofd st. xiv.---x xiv .
Van buiten te ler en: Het Gebed d es Heren, de
T ien Oeboden, M atth. v. 1-12~ 1 K o r, xii 31, en xiii.,
Ps. xxiii., xci., en cxxi., Spreuken xxi\'. 27--34 en
xxxi. IO - 31, Ro m. xiii. 8-10.
Standaard VI.
Het Oude Testamen t : Lessen u it h et !even en de
tijd van Elia, Eliza, Hiskia, Jos ia en het Boek Amos ,
Het Nieuwe Testament : Lessen uit de Bergrede
en het Evangelic van Jo hann es H oofdst. i.-- -xiii.
Van buiten te leren : H et Oebed des Heren, de
T ien Geboden, Maith. v. 1- 12, en xxii. 35- 40; Ps.
xxiii. , cxxi., en cxxii., J es. Iii. 13----15 en H.ii. , l Kor.
xii. 31 en x iii.
Sta ndaard VII.
Het Oude T es tament: Lessen uit het leven en de
tijd Ya n Ezra en Nehemia, en h et histori ese dee! van
h et Boek D ani e.I.
H et Nieuwe T esta men t: Lessen uit .l\1atth. v., vi.,
vii. ; Jo h. x h·.- xxi. en de H an d elingen der Apostelen.
V an buiten te •leren : H et O ebed d es H eren, de
T ien O eboden, Ps . xxiii., .M a tth. v. 1- -12, en xxii.
35- 40. Ps . xci ., Jes. Iv., en Heb. i.
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Government Notice5.
The following Governmenl Notices are rublished
for general information.
A. J WATERS,
for Secretary fo r South-West Africa.
Administrator 's Office.
Windhoek .
[1 9th November, 1CJ21.

No. 159.J

The Administrato r has bt:en pleased under and
by virtue of the powers confr,,rect upon him by the
Education Proclam atio n, 1921 , in make the following
regulations.

Goevernement5 Kenni5gevingen.
den

De volgende Ooevernements Kennisgevingen wor\;◊Or alge mene informatie gepubliceerd.

A. J. WATERS,
voor Sekret-aris voor Zuid-West Afrika .
Kantoor van de Administra t{!ur.
Windhoek.

[l 9de Novemher, 1921.
No. I 5Q.I
De Administrateur heeft o nder en krachtens d e
macht hem verleend door de Onderw vs Proklamatie,
1921 , de volgende regulaties gema ak(
·
R E O U LA T I E S.

Regulati ,! ns:
GEN ERA L
1. In these and a ny Subsequent regulatio ns th-e wo rds

''the P roclama tion" shall 111ean the Educati-on Proclamation, 1921.
ELECTION Of SCHOOL COMMITTEES.
(under Sections l ~ a nd 15).
2. Where an electi-o n o f a Ci:mmittee s ha ll b.ecome
necessary in accorda nce \•·ith the· provisions of
Section nine (a) of the Jlr,,damation, th e Directo r
bav ing -f ixed th e n umber r,f members o f such committee s hall instruct the Magistrate of th e district
in which the school is siluate to fix a time and
place fo r a meeting of parents and g uardians to
elect a scho ol committee and the M agistrate shall
thereupo·n appoint and ins!ruct a com petent election officer who shall co11d~!d th e poll and be the
returning- officer . The per~q n appoin ted s hall not
in a n}'. \\·ay be directly inkrested in the election.
No teacher of the school u ,ncerned, no candidate,
proposer o r seconder o f a candid ate, shall be entitled to act iin such capa city.
3. The election -officer shall gi ve three ,veeks' notice
of such meeting b y caus!11g to be affixed, in a
conspicuous place at the s~hool and at o ther s uitable promi nent p laces, a notice, as in the fo rm
(in English and Dutch) snhjoined h ereto.
4. The meetin g o f parents am! guardians having duly
assembled at the appoin tet! time, the election officer shall call for nornina!ions; each nom ination
sha ll be by a propos er "Od second e r, both of
w hom s hall be par ents <,!· g uardians of pupils
attending the school for 1\·hich th e committee is
being elected. No mina tions, when no t made in person, shall be in · writing, the signa tures of the
proroser and. seconder beh,g duly attes ted.
5. The names of parents -0 r f!llardians appearing in
the admiss io n register of- the schoo l coqcerned
at the date of the nomin-1Hhn of members for the
scho-ol committee shall ht rega rd ed as the lis t
of those pa rents qualified to vote at the election
of th e said committee.
,6. If the number nominated :.ts members be equal
tu the nL1mbcr or less llhn the number to be
elecied by the parents or ~ua rd ians, t!1e election
o fficer, having satisfied hi;;,,:;elf th at the nominees
and their proposers meet rile req ui rem ents of the
P rocla111atio11, s hall at <Hi ,',; dedare th e persons
nominated to he duly U::cted, and report the
nam~s of the m embers S(J u,_cted to the Magistrate;
and 111 the case of a ny ciispute the matter shall
be referred to the Magisli·3.te for decision.
7. S b:rnld the nllmber o f m, mbers nominat ed fall
belo\\' the number of mcH1lJers o f th e co mmittee
pre\'iuus ly determined upo\, by the Directo r, the
DirectrJr shall appoint th,; nttmber requis ite ir,
complete the committee.

Alg e m e e n.
1. Jn deze en enige latcre regulaties zullen de woorden
"de P rokla matie" betekenen de Onderwijs P roklamatie, 1921.

VERKIEZTNO VAN SCHOOLKOMMISSIES.
(onder sekties 12 en 15).

2. \Vaa r cen verkiezing van een kommissie nodig

3.

0

4.

5.

6.

wordt, overeenkomstig de bepalingen van sektie
negen (a) van de Proklamatie, 1921, zal de Direkteur van O nderwijs, het aantal !eden van zodanig.e kommissie hebbende vastgesteld, d e Mag istraat van het distrikt, waarin de school gelegen
is, g elasten een tijd en plaa ts te bepalen voor
de vergadering van oude rs en voogden o m een
schoolkommissie t e kiezen en zal ·de Mag is traat
daarop een bevoegd kiesbeambte aanstellen en
\'r)orschriften geven, die de skmmin_g zal bestieren
en de verslaggevende beambte zal zijn. D e aangestekle persoori za l op generlei wijze direkt befang hebbcn bij de kiczing. Geen o nden.vijzer in
de betrokkcn school, geen kandidaat, voorsteller
cif sekondant va n een kandidaat, zal het recht hebben in zodanige kapaciteit te ageren.
De ki esbeambte zal 3 weken voo raf kennis geven
\'an zodanige vergad ering door op een in het oog
vallende plaats aan de school of andere geschiktc.
1n het oog springende plaats een kennisgeving te
laten aanplakken zoais in de hierbijgevoegd e vo rm
(in het Eng els en hct Ho llands).
'.\'adat de vergadering va.n o udcrs en voogden bijeengekomen is op de bepaalde tijd, zal de kiesbeamhte om nominaties \·ragen ; elke nominatie
zal geschieden doo r een rnorstdler en sekond ant,
die beiden ou ders of voogden moeten zijn van
icer!ingen die de scl1(}o] bezoeken waarvoo.r d e
k<> mmissie gekozen moet worden. W a nneer nominaties ni et persoonlik ing eleve rd worden, moeten
zij in gesehrifte zijn en de handtekeningen van
de morsteller en seko ndant moeteri b ehoorlik geattesteer d zijn.
D e namen \'an o ud ers en rnogden rnorkomende
u p het toelatingsregister van de bctrokken school
fJ fJ J c datum van nominatie van !eden van de
schoo lko mmissic zull en bescho uwd w o rden als de
lijs t va n personen, di e be\'oe_gd zijn tot stemmen
hij de kiezin_g van ge no emde kommissie.
Jndien het aa ntal· genomineercl als leden, gelijks taat met het aanhl, of minder is dan het aantal,
dat geko zen moet worden door de ouders of voogdtn, zal de kiesbeambte, na zich ervan o vertuigd
t<: hebben dat d e gcnominee rden en hun voorsteiJers voldoen a an d e eisen van de Proklama tie
terstond verklaren dat de geno mineerde p ersone1;
beh oo rlik verkozen zijn en zal h!i de namen rnn de
alzo gekozen personen rapporteren aan d e .\\agistraat; en in geval van enig g.eschil zal de Z::3~
naar de Magistra.at verweien worden ter oe~b~in;
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8. When the number of candidates is found to be
greater than the number to be elected, the election
officer shall call upon the duly qualified voters
present 'to elect (by a show o'f hands or by an
informal ballot taken on the spot, at the discretion
of the election officer) the requisite number of
members from the persons duly nominated, and
the result of such election shall be held to be
final, unless a poll be then and there demanded
by or on behalf of any candidate. Should there
be a tie in the number of votes cast for two· or
more candidates the election officer shall, if necessary, have lots drawn in his presence by the candidates concerned or their duly appointed representatives.
9. In case a poll is demanded, the election officer
shall at once fix a day for the election, which
-shall be not less than two and not more than
three weeks after the day of nomination.

10. Where an election of members is thus necessary
the election officer shall, within one week of the
day of nomination, post or deliver by hand a
voting paper, as printed at the end hereof, to
every parent or guardian (eligible to vote at the
election of a school committee) and a record of
the names and addresses of the parents and guargians to· whom such voting papers are sent shall
be kept.
11. If a qualified voter shall lose or spoil or faLl to
to receive his voting paper, the election officer
may, on ,vritten application therefor, issue a second
or further paper, record thereof being duly kept.

12.

13.

14.
15.

16.

7. lndien het aantal ltden geno mineerd kleiner is dan
het aantal !eden v~~n de kommissie vooraf bepaald
door de Direkteu;... zal de O irekteur het aantal
aanstellen nodig ;:-m de ko mmissie voltallig te
maken.
8. Als het aantal ka1, ~lidaten gro ter blijkt te zijn dan
het aantal,· dat gei; ,>zen meet word en, zal de kiesbeambte de bevo f:. (,;de ki~zers, die aanwezig zijn,
verzoeken (door r,4,t opsteken van handen o f door
een informele stcq1ming op de plek, naar goeddunken van de k 1esbeambte) het vereiste getal
leden te kiezen ui! de beho orlik genomineerde per•
sonen en de uitsiqg van zodanige kiezing zal besehouwd worden als finaal, tenzij een h oofdelike
stemming dadelik geeist wordt door of voor een
kandidaat. Indien ,Je stemmen uitgebracht op twee
of meer kandidate,; staken, dan zal de kiesbeambte,
indien nodig, in zijn tegenwoo rdigheid de betrokken kandidatG/ of hun beho orlik aangestelde
vertegenwoordige,2 laten loten.

9. In geval een h o1 ,fdelike s temming g eeist \\'Ordt,
zal de kiesbeambk dadelik een <lag voor de kiezing
bepalen, die niet minder dan t\(·ee en niet meer
clan drie weken ila de nominatie dag zal zijn.
10. Waar een kiezing ,an !eden nodig is, zal de ki esbeambte binnen uen week na de n ominatiedag,
een stembriefje 7,,als gedrukt aan het einde hierVl\n, op de post ,!o en of overhandigen aan elke
ouder of voogd (d;e het recht heeft bij een kiezing
van een schoolk 1mmissie te ste:-nmen) en aantekening zal geh, ,11den worden van d e n amen en
adressen van d e f_,uders en \'Oogden aan \\·ie zodanige stemhriefj c,3 gezonden worden:
A parent or guardian. \vhose name appears on
the admission register of any school or schools in 11. Jndien een stemgcrechtigde zijn stembriefje verliest of hederft of ,,!et ontvangt, kan d e kiesb eambte
connection with which an • election of members
op schriftelik aan,: ,ek een tweede s terribriefje geven,
of a school coinmittee is taking place shall only
waarvan behoorfa, aantekening moet worden geexercise a single vote for each of the members
houden.
to be elected to the committee, irrespective of the
number. of children of such parent or guardian
12. Een nuder of vo c,t:'d, wie ns naam ,·oorkomt op het
attending the school or schools to be managed by
toelatingsregister ·van een school of scholen in
the committee.
verband waarmed~· een kiezing van !eden v an de
Should a father be entered in the admission reschoolkommissie r,laats vindt, zal slechts een enkele
gister as the parent or guardian of any child and
stem uitbrengen : ,p elk van de !eden, die gekozen
for the same household the mother's ·name shoul,
moeten worden '.d ,nder het aantal kinderen in aanappear in the register in respect of another child
merking te nem(;; 1 van zodanige ouder of voogd,
one or other of the parents, but not both, shall
die de school of scholen die· door de kommissie
have the right to vote at the election of the school
bestuurd zullen " ·r>rden, hezoeken.
committee, but the mother alone shall have the 13. Indien een vader ;nges chrevcn is ~p het toe·J atings
right to vote in the case of any child or children
register ais de ,.,,.icier of voogd van eeri kind e_n
of hers · by a previous marriage, in respect of
vo0r hetzelfde lrn ;sgezin de naam van de moeder
whom her name appears in the admission register
op de lijst voork,:mt voor een ander kind, zal een
as parent or guardian.
.
.
van beide ouders, maar niet beiden, het r echt hebA mother may not vote in the absence of a
ben te stemmen t;ij de kiezing van een schoolkomfather unless the mother's name has been entcn:d
missie, maar de n;o eder atleen zal het recht hebben
in the admission register as the parent.
om te stemmen · in h et geva! van een "kind of
kin_deren van ha<>r uit een vroegcr huwelik, ten
The voting paper may be either posted to the
. opzichte van wcif e haar naam op het toelatingselection officer at his address, or may be handed
register voorkon,t als ouder of rnogd.
·
in to him at the polling place.
Een
moeder
nag
niet
stemrnen
in
de
afwezig1
No candidate for election shall collect any voting
heid van een vad,,r, tenzij de naam van de mo eder
paper or cause any voting paper to be collected
in het toelatingsr,/ ister wercl ingevuld als de ouder.
frorr: any voter.
14. Het stemb riefjc L'.m per po st gezonden \,·orden
No candidate for electi-on shall witness or otheraan de kiesbeai;,hte naar ziin adres of k an aan
,visc, sign any voting paper, except in the exercise
hem civerhandig.i. \,·orden
de stemplaais.
of his own vote.

op

17. No voting paper shall be received by the election,
officer later than 5 p. m. on the day of electinn,
nm shall voting papers be received by J)<JSt by
the election officer later than 6 p. m. on such
day; and the election officer shall, immediately
or on the day following the election, as he thinl<s
fit, scrutinise and count the voting papers submitted,
in the presence, if desired, of the candidates or
their duly nominated representatives, and communicate the results o f the election to the Magistrate.

15. Geen 'ka ndidaa t ,.-oor Yerkiezing zal stembriefjes
Yan kie1.ers inza,i!elcn o f doen inza melen.
16. Geen kanclidaa t ,oo r ye rkiezing zal als getuig e
of anderszins sk;i1 b riefjes tekenen, behalve bij het
uitbrengen rnn "rj_in cigen stem.
17. Cie<:11 s tembricfj,·: zal aange nomcn worden door
de k iesbeambte iater dan S n. m. op de dag van
kitzing, en stcn;i,ridjes per post zullen niet aan•
g-enomen wOPdt;; do or de kiesb eam bte later dan
(1 n. m. op zodai1ige dag en de kiesbea mbte zal,
c,nmiddcllik o f L i, de d ag volg-endc op d e kiezin g,
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The completed -./ oting '.papers, while in the
hands of the election o fficer, · shall be duly safeguarded; and their cr;hlents shall not be divulged
to any person <_> ther than as provided in these
regulations.
18. At the time of tl1e ..m mting and sew.tiny of the
votes referred to in the· preceding section, the
election officer niay" re quire · the production of the
admissio n register of the school,
that a ny doubtful points i11 regar-d le.• the voters m~, if possible,
be elucidated. Should !here be a tie in the number
of votes cast for anr twci or more candidates the
election ·officer shall; i! necessary, have lots dra·wn
in his presence 'by the candidates concerned or
their duly appointed representatives, in order to
decide th e matter.
l<J. If the election officer s hall see fit t~, reject any
Yoting papers, the_ re;,son for such rej echon sha·n
he endo rsed thereon, ,r nd they shall be specially
set aside and forward ( d to th e Magistrate together
with all rnting p·ap er~ and electio_n papers.

so

18.

20. When a \·acancy has 1riscn, in the circumstances - 1Q.
specified in section t; ft e en of the Proclamation
the chairman . of the ,qmmittee, or in his absence
the secretary, shall cali the special meeting provided
for iri that section. No tice of such meeting shall
specify the purpose for which it . is called and
shall be C{immunicatc,! in writing to each member
of the committee.
·

21. The date r1f the meding shall b.e not less than
fo urteen days after qi~ date of the notice.
22. The fi,rst meeting of the schc>ol committee shall
take place within · thrd' \\ eeks of the election.., on
a day and at a co rn i:nient place to be fixed by
the )vlagistratc and tJ1-,se details, together with the
names .o f the member~- elected, shall be published
by the . Magistrate in :i no tice to be fixed at the
school _concerned or mhe r suitable pro minent place
one week after the t'·!ection s hall have been reported, ro protes t ha\ing in the meantime been
lodged. Further, the members elected shall be
informed of their cledinn by letter from the Magistrate \\'hich shall a!so fix the date of the first
meeting ,and their narnes shall likewise be transmitted .to the Depa i:\ment of Public Education.
Meetings ,thereafter s iia!I take place at least every
thr-ce .months, the plac.i: and time of meeting being
fixed by the comniitt,,c

20.

21.
22.

23. The electio n office r ~hall keep a full account of
all expenditure incurrrd in the electio n, obtaining
in .all cases vouchers in duplicate, and such acoounts . shall be rend, red to the Mag is trate for
the district.
0

24. The etecth.m officer s_ha!I provide himself with a
copy o r co pies of -the.sf~ regulations, to be available
for the public for ref{rence as far as possible.
EDUCATION PRt ,(~LAMA TlON, 1921.
Magisterial District (a)
.
.
Election of a c<,mm ittee f;" the (b) .
School at (c) .
In acco rdance \\"it,h tt\•~ regulatio ns framed under
the Education f->roclamath :n, 1921 , I hereby give notice that a meeting o f parents and guardians for the
nominati-o n and election ot' (d) . . . . . . . . .
members of com mittee of the (b) .
. School
at .
. will he held at .
at .
o'clock
. ,\l. on .
. the .
day of
. 19
E lection Officer.
Dated at

24.
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naar hij goedvindt, de ingezonden stembriefjes
o nderzoeken en tellen, in t<:Eenwoordigheid, indien
begeerd, van de kandidaten o f hun behoorlik aangestelde vertegenwoordigers, en de uitslag der
kiezing mededelen aan de Magistraat.
De ingevulde s-tembricfjes zullen, terwijl zij
in handen zijn van de kiesbeambte, veilig bewaard
worden en de inhoud ervan zal niet o penbaar
gemaakt worden aan een ander persoo n dan zoals
bepaald in deze regulaties.
W anneer de s temmen geteld en o nderzocht worden,
zoals ,,ermeld in het voo rafgaand artikel, kan d e
kiesbeambte vorderen, dat het toelatingsregiste,
van de School vertoond moet worden, zodat alle
twijfclachtigc _punten ten opzichte van de kiezers,
kunnen wo rde·n toegelicht indien mogelik. Indien
d e stemmen uitgeb ra cht op twee of meer kandidaten staken, zal de kiesbeambte, indien nodig,
de bctro kken kand-idaten of hun behoorlik aangesteldc vertegenwo o rdigers laten loten, ten einde
de zaak te bes l-issen.
lndien de kiesbeambte goedvindt stembriefjes te
verwerpen, zal ·de reden van de verwerping erop
aangetekend worden en zij zullcn speciaal ter zijde
gezet en gezonden worden aan de Magistraat met
alle stembriefjes en kiezingsdo kumenten.
Wanneer er een vakature o ntstaat, onder de omstandighedcn vermeld in artikel vijftien van rle
Onderwijs Prq klamatie, 1921, zal de voorzitter van
d<: ko mmissie, of a ls hif afwezig is, de sekretaris,
de s pcciale vergadering bijeenroepen waarvoo r in
dat artikcl voorziening gemaakt is. D e kennisgeving
va n zoda nige vergadering zal het doe! melden waarvoor zij bijeengeroepen \VOrdt en zal in gesch rifte
medegedecld worden aan e1k lid van 'de kommissie.
De dag der vergadering zal niet eerder dan 14
dagen na de datum van kennisgeving zijn.
D e eerste vergadering van de schoolko mmissie
za l plaats vinden binnen 3 weken na de k iezing,
o p een dag en een _J5eschikte piaats te worden
bepaald door de Magistraat en deze biezonderheden zowel als de namen der gekozen !eden
zullen door de Magistraat gepubliseerd wo rden in
e en kennisgeving te w o rden aangeplakt aa n de
betrokken school, of een andere geschikte in het
(iog springende plaats, een week nadat de kiezing
gerappo rteerd zal zijn, geen prot est intussen ingezo nden zijnd_e . Verder za l aa n de gekozen !_ed en
kennis gegeven- worden van hun verkiezing per
brief va n de M-agisf.raat, die ook de datum bepalen zal van de eerste vergadering, en hun namen
zullen eveneens gezonde n worden naar het Departemcnt van Openbaar Ondcrwijs. Vergaderingen zullen daarna plaats vinden minstens elke drie
maandcn, en de plaats en tijd dcr vergadering 'zullen
b-epaald w<1rden doo r d e Kommissie.
D e kicsbeambte zal een volledige rek enirtg houden
~·an allc kos ten bij de kiezing belopen, en in alle
ge\·allen kwitantks in d~plikaat verkrijgen, en zodanigc rekeningen moeten gezonden worden aan
de Magistraat van het distrikt.
De kiesbeambte zal zich rnorzien van ee n eksemp!aar <>f eksemplaren van deze regulaties, om 20-·
··,, eel mogclik voor het publiek verkrijgbaar k zijn.

ON DERWIJS PR.OKLAM.ATIE, 192 1.
;\Jlagistraatsdistrikt (a) .
Verkiezing van een Ko mmissie voor de (b) .
School t e (c) .
.
Overeenkomstig de regulaties opgesteld onder de
O nderwijs Proklamatie, _1921, geef ik mits deze ker.nis
dat een \·ergadering \·an ouders <::11 voogden Y0 or de·
nomina tie en kiezing van (d) .
leden van d e ko mmissie Yan de (h) .
. gehouden zal worden
school te
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(a) Name of magisterial district; (b) description of
school; (c) place at which school is situated; (d) number
as fixed by the Director of Education.

te

ELECTION OF SCHOOL COMMITTEE UNDER
THE EDUCATION PROCLAMATION, 1921.
Voting Paper.

Oedateerd te .

o m.

. de.

uur . . m. op
. . dag van .

'

'

19 .

.'

Kiesbeambte.

Magisterial District
Name of School .
.
Election ot .
members.
I the undersigned, being the parent (or guardian)
of the following child(ren), viz .
attending the .
public school at
.
. . hereby record my votes (to be
indicated by X. placed opposite the names selected) for
the following candidate.
Candidates for Election.
full Name
Occupation
Voting
Mark X.
1.

2.
3.

4.
Etc.
Witness:

Signature of parent or Guardian;
Place of Residence:

.

.

.

(a) naam van schoold;strikt; (b) beschrijving van school ;
(c) plaats waar schoc;1 gelegen is; (d) nommer als bepaald door de Direideur.
·

KIEZING VAN SCr:jOOLKOMMISSIE ONDER DE
ONDERWIJ$ PROKLAMATIE, 1921.
S I e m b r i e f j e.
Schooldistrikt . .
Naam van school .
Kiezing van .
.
. . . . !eden.
I.~ de ondergetel, 1~nde, zijnde de ouder (of vo ogd)
van het (de) volgen:ie kind (kinderen) n. I. .
. bezoeke nde de.
. .
.
publieke school te . . . . . . geef mits deze mijn
stemmen (te worden -:angeduid door X _geplaatst tegen over de namen 11itg c:kozen) voor de rnlgende kandi,
daten : Kandidaten voor Kiezing.
Volle Naam
Beroe p
Stemmerk
1.
2.
3.

4.

enz
Getuige:

.
. .
ifandtekening van ouder of voogd,
Woonr;if,lats . . . . . . . . . . ,

D e Ii v er y of Voting Pap er.
This voting paper may be either posted to my address, as given below, so as to reach me on .
·
or it may be handed in to the polling officer, who
'Nill be in attendance at (state place) .
from iJ a. m. to 5 p. m. on .
. . .
Signature of Returning OfficeL
Address:

. . 0,· (A.

(r

.,r .

.

.

. #

.

'

Handtekening van vcrs laggevendt;
beambte.

..

!w .•. ·,: . , /J.
'"' ..
1n'
1/ ,
,.:.r
,,,

A f I e v e r i n g v a n S t e m b r i e f j e.
Dit stembriefje ifan door de post aan mijn onder•
staand adres worder; gezonden, zodat het in mijn bezit
kom t op .
. . . of het kan aan de stem,
opnemende beambtt worden overhandigd, die tegen•
woordig zal zijn te iH oem plaats) .
van 9 v. m. tot 5 r, m. op .

Adres:

MAINTENANCE FEES AT HOSTE
(under Sections 77 and 78).
The fee payable for the maintenanc of each child
attending a Government School sh
be ten pounds
sterling per quarter or portion of a quarter.
26. When more than one child fr
a family (household) is admitted to a hos el the following reductions shall be made:-for two childr · the total joint fee is
reduced by te per cent.
for three c · dren the total joint fee is
reduced by. fifteen per cent.
for four r more children the total joint
fee is r uced by twenty per cent.
27. The fee is pa_y hie in advance to the Principal
of the school to which such hostel is attached,
and due on the first day of each ·school term.
Should su · fee be still anpaid after the la_pse
of 30 day from the first day of such school term
the par 1t or guardian of the child may be sued
theref< ·. If such fee is still unpaid at the end
of th school term, the child in respect of whom
fees are unpaid shali not thereafter be re-admitted
!o nv Government hostel until the same shall have
b en -paid together with all c9sts incurred in the
thereof.

ONDERHOUDSKOSTEN IN KOSTHUIZEN
(ondcr sekties 77 en 78).
25. ttet kostgeld vLoschuldigd voo r het onderhoud van
ieder kind dat· een O o evernements chool bezoekt,
zal zijn tien po,d sterling per kwartaal of gedeelte
van een kwart.:,il.
26. lndien rneer d,:,1 een kind rnn een familie (huisgezin) in ecn l('.>sthuis opgenomen \Vordt, zullen
de volgende af~!agen gemaakt worden :-Voor t,;vee ki,,deren w o rdt van het totale kostgeld
tien perce,.t afgeslagen.
Voor drie i-inderen wordt van het to tale kost,
geld vijftiL;1 percent afgeslagen,
Voor vier .•)f meer kinderen wordt van hej
totale kos lfreld twintig percent afgeslagen.
27. Het kostgeld 11\0.et vooruit betaald worden aan
het "hoofd van rle schoo l waaraan zulk een. kost,
huis verbonde,i is en verva7 t op de eers te dag
van iedere sch, :':dtermijn. lngeval het ko stgeld nog
niet betaald i;; na verloop van 30 dagen van af
de eerste dag \·an die schooltermijn, kan de
ouder of voogcl van het kind er voor gedagvaard
w o rden. Blijh de betalin g na verloop van het
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!8. The fees collect-ed t:_
,. the Prw.dpal shall be re-

scho olkwartaal nog uit, ~an worg{ het kind, ten
aanzicn van wie h et kostgeld i t etaald gebleven
is, daarna niet weder in enig &/evernements kosthuis opgenomen voordat die g._ den betaald zijn, te
zamen m et alle in verba nd/ met de invordering
ervan gemaakte kosten.
,/'

29. The principal shall a!. the end of each month in

28. De door het hoofd ingey6rderde kostgelden \\'0rden maandeliks, te zame/met de nodige biezonderheden aan de Magist,iiaat van het distrikt overhandigd. Is het kostg'eld door de ouder of voogd
van een kind aan_ ee,f Mag istraat betaatd, dan moet
deze onmiddellik Jfet betreffende hoofd daarvan
verwittigen.
/

mitted monthly to tne Magistrate of the district
with the necessary ·pa rticulars. • Where a fee is
paid to a Magistrak by the parent or guardian
of a child such Magislrate shall immediately advise
the principal concernf:d thereof.
which there are inniates of th e hos tel forwa rd
to the Director a reiu•n of all amounts o utstanding
at that date with such particulars as the Director
may requ ire.

30. . It shall b e the duty '; t the Director to take s uch
steps as may be ncd:ssary fo r the due collection
of such a rrear amounts and he shall preserve such
returns a nd shall endo rse thereon for the information of th e Accouding O fficer the ·action taken
by virtue hereof.

31 . Parents o r guardians who a re without suffident
means to pay the fees_p rescribed in sections 25 and
26 hereof may apply _fo r relief to th e Magistrate of
the district in which !.hey reside and s hall supply
such particulars in r ega rd to their financial · position as su ch M agi$b'a te may requke. The Mag is trate, after consideration of the circumstances,
if satisfied that th e a [:iplicant is without the means
to pay th e full fee ?,hall recomm end to the Directo r w hat portio n rif the fee shall be remitted
an<l the Director upoi! receiving s uch report shall
make such o r<lcr th er eupon as to him shall s eem
fair and just
.
. .
.
..
32. _St!ou.ld 1t at_ any tun:- ap pear to the satisfaction /
of any ~ ag1stratc that the means of a ny. parent
o r guardian have btcom e , such that he ts .a~Je
to pay the full rate, ~,t he. D1rectot, upon r:ece1~111g,
such report of _the _,, 1agistra!e, sh all n?hfy sucly
parent or g ua rd1a~ that the tul_l r~te will beco~
due a nd payable tr_on_1 the b~gmnmg of the n;e xt
quarter and thereafter such tull fee shall b e~,!;ime
due and payable.
./
33. Before the admisskrn of any chi.Id to any/ hos t el
the parent or g uardiirn shall complete ahd si_gn
the form of applicatio n prescribed byt th e department.
.:
34. The D irector shall hi~ \'e power at tiis discretio n
to exclude from · hostds pupils ove_i' 16 years of
age who are in pri~1a ry standar,s, as also to
refuse admission to a,;r child un~e"f th e a_ge of ten
yea r s.
,<·
35. T he Directo r mar fo i good and sufficient reason
refuse a child admission to a hostel and may for
like reason exclude i-nv child from further residence in a hostel. A:{ appeal against such decision shall lie to the Administra to r.
36. T h e Administration shall . not be responsible for
m edical attendance o ;- for medicines fo r ehildren
in hostels.
"
37. One quarter's notice o.f 'i he withdrawa.I o f any child
from a hostel sha ll /5e given. T he last day o n
which such no tice s~'if[l be accepted shall be the
first day of a scl:ioc-.1 quarter. fa ilure to ,give
such notice s hall .,,ren;,Jer the parent or g u ardian
liable for the r~,r.ncnr ~>f a quarter's fee.
/

" SCH
I FEE, (',··
U v ),.
:::,:

; · (under -~'!ction 76).

38. f -ees shal{ be payable :n schools un_der the control
of the 4..dministr ati,)n at the following ·rates per
·pupil~In Standard V!I

"

"

"
"

1:: 1
per quarter.
Vlll £ 1/ 10 ,,
"
IX
£ 2
X
£ 2il0 - ",,
,·,,"

/1/

29. Het hoofd moet.-/;a n het cinde van iedere maand
ge.durende welk~ zich scholieren in het kosth uis
b evinden, a a n tie Oirekteur een staat van alle op
-die da tum uttstaande bedragen zcnden , met zodanige biezqi1derheden
als deze moge verlangen.
t1
30. Het is de 1p licht van de Oirekteur om de nodigc
stappen tcf nemen voor de behoorlike invordering.
van zulkf a chterstallige bedragen; hij moet die
verslagel,:i' houden en voo r de inform a tie van de
Reken1!1~ester de e r mede in verband genomen
stapp~n erop endosseren.
31 , Oud_
i.,ifs of voogden, die geen voldoende middelen

•
h ebben om de in sektie 25 en 26 voorgeschreven
ko itgelden te betalen, kunnen om ondersteuning
vfagen aan de Ma_gistraaf v~n het _distrikt waarin
;ZIJ wcrnen en mo~ten aa_n die Mag1straat de door
/ helll verlangde b1ezond erheden aangaande h un
' .geldelike toestand verschaffen. Nadat de M_agis traat, na ovcrweging van de o m standigheden, overtuigd is dat de a anvrager geen genoegzame middelen
.
h eeft om het volle k ostgeld te betalen, b eveelt hij de
Oirekteur aan, hoeveel va n het kostge ld behoor t
kwijtgescholden te wo rden en vaardigt de Oirekteur, na o ntvangst van dat verslag, een o rder u it
aangaande w at h.em billik en rechtvaardig toeschijnt.
·
32. Indien het te eniger tijd aan de Magistraat tot
zijn voidoening blijkt, dat de middelen van een
o uder of voogd van die aard geworden zijn, dat
hij in s taa t is, h et voile bedrag te betalen, dan geeft
d e Oir-ekt~ur, bij o ntvangst van <lat vers lag van de
Magistraat, d ie o ud er of voogd kennis, dat het
vo lte kostgeld verschuldigd en betaalbaar is van
af het begin van het daaropvolgende kwartaal,
waarna h et volle kostgeld vcrschuldigd en betaaalbaar wordt.
33. Alvo rens een kind in een kosthuis opgenomen
wo rdt, moet de ouder of voogd het door het Oepartement voorgeschreven applikatie-formulier invullen en tekenen.

34. De Oir-ekteur heeft de bevoegdheid 0 1n naar. goedvinden leerlingen boven de leeftijd van 16 jaren,
die in primaire standaards zijn, de opname in kosthuizen te o ntzeggen, a lsmede opnam e aan cen
kind onder de leeftijd van tien jaren te wejgeren.
35. Voor goede en vo ldoende redenen kan de Direkteur aan een kind opname in een kosthuis
weigeren en. om de zelfde redenen kan hij enig
kind verder verblijf in een kosthuis weigeren. Een
beroep tegen zulk een beslissing moet aan de
Admlnistrateur gemaakt wo rden.
36. D e: Administratie zal niet verantwuorcte[ik zijn rnor
geneeskundige hulp of medicijnen · Yoor kinderen
in kosthuizen.
37. Voor het nemen van een kind uit een kosthuis
moet een kwartaal tevoren kennis gcgeven worden.
De laatste dag waarop zulk een kennisgeving aangenomen wordt zal de eerste dag van een school-kwartaal zijn. De oud-er of · voogd, die verzuimt
die kennis te geven, is o nderhevig aan betaling
van een kwa rtaal kostgeld.
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The pupils in these standards will be re,ttlired
to provide th eir own books and stationery '9r may
purchase them from the Department. , 39. Regulations 27 to 30 inclusive will _ipply in the
case of scnool fees.
-

40. The Director may on application made upon a
· form prescribed by the Depa1:Jment ad mit to any
school as described above Jaffording instruction
in a standard higher than.- Standard VI any pupil
who has passed Standard VI or a higher standard
without the payment of: the fee mentioned above
or o n payment of such portion thereof as to the
Director shall seem' reasonable, provided that he
is satisfied (a) Jha t th e pupil is able to profit
by a course oVsecondary education and (b) that
the parent __ <V,1 guardian of the pupil is unable to
provide eiyrer wholly or in part for payment o f
such fee;f.
V
41. The er rse of study s hall in every case be subject
to t
approval of the Director who may wi thdraw
cfincession if . in his opinion the pupil is not
_ aking reaso nable progress in his studies or for
. · oth er good and sufficient reason.

s~·:HOOLOELDEN
c,mder Sektie 76) :
'38. Schoolgelden zij n betaalbaar in schole11:, die onder
de kontrole yi:)n d e Administratie zijn, per leer•
ling, als volgt : ·
In Standa~rd VII £ 1
per kwartaal,
VIII £ l i lO/ - ,,
,,
,,
"
rx £ 2
,,
"
"
"
X £ 2/ 10_-' - ,,

"

39. Regula ties 27 lot 30 ingesloten zijn van to epassing
in het geval , .~n schoolgelden.
40.

De Direkteur kan op applikatie gemaakt op een
door het D epa rte ment voorgeschreven formulier,
tot enige sch{:•n l zoals boven beschreven, waarin
o nderwijs geg <:ven ,vordt in een standaard hoger
dan Standaard VI, enige leerling die Standaard VI
of e en hogen , standaard gemaakt heeft, toelaten
zonder betali11~ van het bovengemelde schoolgeld
of tegen hetalit'!g van een zodanig gedeelte er van
als de Direktfltr billik moge voo rkomen, m its hij
o vertuigd is (a) dat de leerling voordeel kan trekken
uit een kursus van seku ndair o nd erwijs en (b) dat
de o uder of •'oogd van de leerling niet in staat
is geheel of g'edeeltelik voor de betaling van zulk
schoolgeld vo·,~rziening te maken.

41.

De studie kµ !'sus zal in ieder geval onderwor-

E,l\1.OLUMENTS O F TEACHERS IN MISSION
SCHOOLS FOR COLOURED PUPILS :
(under Section 125}. ·
l

42. T eachers possessing the thi-rd-class teachers' certi-

....

ficate (junior) or equivalent qualificatio n in mission
schools for pu pils other than European or native
shall be paid salaries according to the following
scale: ...
·-·
-----·-·

.s !'<>.:
... .s=
" -".,<>
....

"

"

De Jeerlingen in deze standaarden moeten hun
eiger. boeken en schrijfbehoeften aanschaffen, of
kunnen dezelv'.: van het Departement kopen.

pen zijn aan de goedkeuri11g van de Oirekteur,
die de kon cesMe kan terugtrekken ingeval de leerling volgens ,1:ijn mening · geen voldoende vorderingen met zi_i•1 s tudien maakt, of om een andere
hillike en vohhend e reden .

"

;>

l/)

., ~$
.. ·~
.,"' .,
:,.. -<

..

Principals of schools with an average enrolment
during tr.e complet e calendar year immediately
previous , of
20 to 49

50 to 99

I::
<l)

r::
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<l)

A

i:l

0

E
0

s0

s

A

a

~

~

~

::s

~

£

£

-I;

£

£

0

£

0 72
3

80

8

90

13 100
113 110
21 120

100 to 299 300 to 4.99

84

0

RS
84
92
96
92
'.0i _ · 10s 104
115 ., 120 115 "
126 . 132 126
138 144 138
Plus 10

r::
<l)

r::
<l)

A

<l)

~

~

;:il

'"

£

B

tlfi 100
96 100
104 112 1113 128
117 126 130 14.4
130 14.0· 14°5 160
142 154 158 176
144 156 168 174 192
per cent i n ea ch ca.se.
88
96
108
120
132

Over499

r::<l)

<l)

s
0
fs:
£

96

z
'1
.£

100 .

128
144
160

144
162
180
174 . 198
192 216

EMOLUMENT EN VAN ONDERWIJ ZERS IN ZENDINGSCHOLEN Y'QOR OEKLEURDE L EERLINGEN
(:inder Sektie 125).
42: Onderwijzers, die het derde klasse o nderwijzers~ertifikaat (juriio.r) of gelijkwaardige bekwaamheid
in zendingscholen bezitten voor leerlingen, die
geen Europec!!len of naturellen zijn, zullen salaris•
sen vo!gens de voigende schaal betaald word en:
'

.."

...

):

-~

"

e<>

..,"

~

"

., "
.i5 ·~o

-

..,!

.43. Increments to the minimum salary o f a teacher
und er this scale shall be payable o nly if the Dir ecto.r is .s atisfied that he is continuing to discharge
. or. likely -to d ischarge in a satisfacto ry m anner his
fu nctions and obligations as a 'teacher.
44. Additio ns may be made to the rates laid down
in the scale in cases where teachers possess qualifications higher than the third-class teachers' certificate (junior). The amount of such additions shall
be determined by the Director, but in no case
shall th e salary of an assis tant teacher exceed
Js 140 per annu m, and of a prin cipal teacher £ 244
in the case o f a woman and £ 252 in the case of
a man .
45. The rate of remuneration of (a) teachers of special
subjects, {b) teachers who are not requ ired to
devo te th eir full time to the service o f teaching,
(c) teachers who a re r equi red to d evote considerable
time to actual teaching \Vork o u tside of school
hours, and (d) uncertificated teachers, shall be
determined by the Director.
46. In a.<lditio.n to the salaries autho rised above, teachers
will recei.v e a locai allowance on the s cale applicable
to teachers in· European ·oovernment Schools.

20 tot 49
A

0

~

· ...o

>

.£

· -··

Hooiden vai1 scholen met oon gemi<ldel<le inscbriiving geduri?nde het onmiddellik voorafgaande af•
gelopen kalender ja.ar, van

t
..., s-o
" ..

~

. ···-·-

I

£

A

<l)

e~

r;(1tot 99
i?.

~
Q

A

<l)

~· ::B""

~
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~
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100 tot 299 300toU99 Over 499
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90 104
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140
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HiO

154 158 176
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ieder geval.

174

100

A
A

A
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43. Verhogingen e:Jp het minimum salaris van een ~?·
derwijzer volgens deze schaal zullen betaalbaar z11n
slechts als d e Direkteur overtuigd is dat hij steeds
op bevredigciide wijze zijn werk en verplichtingen a ls o nda w ijzer ·ve rricht en nakomt en dit
waarschijnlik ln het vervolg zal do en.
44. De bedrao-en ,,pgegeven ·in de schaal k unn en verhoogd wirdei1 in gevallen waar onderwijze rs bekwaa mheden bezitten, hoger dan het derde klasse
o nderwi jzers !certifikaat (junior). Die verhogingen
zullen door de Direkteur vastgesteld worden, doch
in geen gevli ! zal het salaris van een assistent

Offiij al
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TEACHERS' TRANSPORT EX hENSES
(under Section 129).

47. Teachers oo ming to South-West Africa on firs t
appointment or transferred at the direction of the
Department (and not merely at th ~ request of the
teacher), shall receive subsistence ht the following
rates:Salary less than £ 300 a year
12/ 6 d a day,
Salary from £ 300 to £ 6QO a yt:'¼r 15/- a day.
in addition to free rail warrants ~nd other transport expenses for themselves at1 ;.! a reasonable
amount of luggage.
1

48. In the case of married teachers ta hi,ng up aptwinlment and bring ing househo ld ,furnH ure and effects,
th e Director shall fix i_n each cas;~ at the ti me of
appointment the nu[J)btr of free \varrants which
. may be issued in favour o f the ieacT1er's family and
the amount of household furniture , 1t1d effects which
may be conveyed free.
49. Teachers dis missed fro m the .s ervic-1; of the Administratio n o r resigning their posts ~nd terminating
their service under the Departm e: 1-.t, and teachers
proceeding on J.eave shall have no claim on
the Administratio n for subsis ten,: !:! o r transport
or rail warrants or for any payme ht iri connection
with their journey from fhe plac<! at which they
are dismissed o r resig n theLr posl or from which
they proceed •on leav_e.
50. Teachers shall rece-ive fo r the loHi! vacation free
rail warrants to any station in the U nion of South
Africa or in South-West Africa 0 11 a Government
railwav arid such teachers who ha,,:e become entitled to furlough and proceed to Eu r,r.1 pe shall receive
a second class mail steamer passa~{e provided that
they have not used the free rail ,.... arrant privilege
during the preceding five years arid provided· that
the charge for such passage doe1;; not materially
exceed the sum that would have bt!~n expended by
the Administration in providing r."ilwarrants during that period.
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onderwijzer f.. 140 per jaar en dat van een hoofdonderwijzer £ 244 in het geval van een vrouw
en £ 252 in het geval van eeni man overschrijden ,
45. De bezoldig ing van (a) onderwijzers in biezondere
onderwerpen, (b) onderwijzers, van wie niet verlangd w-o rdt dat zij hun gehele tijd aan de onderwijsdienst wijden, (c) o nderwijzers van wie ver1.angd wordt dat zij buiten de schooluren een belangrijke tijd wijden aan werkelik onderricht geven
en (d) onderwijzers zonder certifikaat, zal door
de Direkteur bepaald worden.
46. Buiten en behalve de bovengenoemde toegestane
salarissen zullen onderwijzers een plaatselike toeiage ontvangen volgens de op onderwijzers in Euro pese Ooevernementscholen toepasselike schaal.
ONDERWIJZERS TRANSPORT U ITGAVEN
(crnder Sektie 129).
47. Onderwijzers, die op eerste aanstelling naar Zuidwest Afrika ko men of verplaatst worden op o rder
van het Departement (en niet op verzoek van de
t>nderwijzer zelf), zullen ontlerhoudskosten ontvangen volgens d e onders taande schaal: Salaris onder £ 300 per jaar
12/6 per dag,
Safaris van £ 300 tot £ 600 per jaar 15/0 per dag,
met inbegrip van vrij e spoorreis en andere trnnsport uitgaven voor zich zelf_. en een billike hoe\'eelheid bagage.
48. in het geval van aanvaarding van be-trekking door
gehuwde onderwijzers, die huis meubels en goederen medebfengen, bepaalt de Direkteur in ieder
geval ten tijdc van de aanstelliJ'\g het aantal vi:,ije
reispassen voor het. onderwijzers g ezin en de hoe1:eelheid meubels en goederen welke vrij vervoerd
·
mogen worden.
4CJ. Onderwijzers ontslagen uit de dienst van de Administratie of die hun betrekking opgeven en hun
dienst onder het Denartement eindigen, alsme.de
r>nderwijzers, die op· verlof gaan, hebben geen
recht <>m van de Administratie onderhou<lskosten,
of nijc spoorreis of · transport of enige betaling
in verba nd met hun reis van af de plaats alwaar
zij nntslagen zijn ot h:un betrekking opgegeven
hebben, c,f van ,vaar zij op verlof vertrekken, te
eisen.
50. Voor de lange vaka uti e zullen onderwi}zers vrije
treinreis · hebben naar enig spoorwegsta tion in de
Unie van Zuid Afrika of in Zuidwest Afrika op een
OoeYernementspoorweg ; onderwi1zers, die recht
gekregen hebben op Ian~ verlof en naar Europa
gaan, zullen een tweede klasse maitboot passage
krijgen, met dien verstande., dat zij gedurehde de
voorafgaande vijf jaren niet van h et vrije spoorreisvoorrecht gebruik gemaakt hebben en verder dat
-de kosten van die overtocht niet aanmerkelik hoier
zijn dan het gedurende die tijd door de Admmistrati e uitgegeven bedrag aan vrije st5oorrejs.

