Terug naar de lagere school met aap, noot en mies ….

Kader 1084:
Wie herinnert zich nog het leesplankje met ‘aap, noot, mies’
uit de lagere schooltijd? Het plankje, bedacht door
hoofdonderwijzer Hoogeveen, met richels waarop letters gelegd
konden worden. De letters, op bruin karton, zaten in een rood
doosje. Werd er beter gelezen dan in onze tijd? Het zal altijd de
vraag blijven!
Leesperbleme ???
D'r is vendaeg d’n dag weer veul te doen over de kwaolitaait
van 't onderwijs. Nou motte kaainders met een zôôgenaomd
rugzaksie weer naer de nermaole baosisschool. Volleges
verschaaijene deskundige zal dà veul perbleme geven. Daerom
mos ik denke aan êên van onze prinsesse die ’t perbleem van
analfabetisme onder d’n aandacht hè gebrocht.

Netuurlijk zijn d’r alleevel kindere gewist die nie goed konne
lere, mor ikke heb ’r van z’n levesdaege nie bij stilgestaon, dà
dat zôôveul mense zijn in ons landjie. Ik doch alleevel dà we
goeje schole hadde en dat iederêên nae de baosisschool,
behoorlijk kon leze. Mor as ie de publicaosies over dat
onderwaarep mag glôôve is dà nie zô. Ok de rekenvaerdighaaid
zou zeer maotig zijn. Afgelôôpe week las ik dà 30 percent van
de leerlinge nae de laegere school nie in staot is begrijpend te
leze en te schrijve en behoorlijk te kanne rekene. Ik vroeg m’n
aaige af hoe dat nou kan.
In onze tijd, de vijftiger jaere van de vorigen êêuw, bleef ie
toch zitte as ie nie mee kon mè leze en rekene. Ok vraeg ik me
nou af of t´r toe ok al leerlinge wazze die nie goed konne leze,
schrijve en rekene en toch de zesde klas haolde. Hierover
raokte ik aan de praot met iemand die d´r wat meer van wis en
die maokte mijn op een aantal, somtije gevaerlijke, gevollege
attent. Om die rede schijnt ‘t dat aan de kassa wor aangegeve
hoevel wisselgeld mò worde trugbetaold, omdat de
medewaareksters in ´t verleeje teveul foute maokte. Ok zêê die
dà verpleegsters, appethekers, en zellefs dokters, foute maoke
bij ’t berekene van doseringe voor bevôôbeld een infuus of
receppie. Zô schijne martkôôplui nie genogt medewaarekers te
kanne vinge omdà ze nie kanne hôôfdrekene. Tuinlui en boere
hebbe schijnbaor moeite met ´t menge van sproeistoffe as dat
in een bepaolde verhouding mot. Zo ging die nog aaindelôôs
deur. Om d´r moedelôôs en somtije bang van te worde.
Ik hoop mor dà snel aan deuze prebleme iets gedaen wordt,
want je zal mor
heel aareg ziek worde deur een foute
berekening van je dokter of verpleegster. Je zou bang worde
om naer een dokter of ziekehuis te motte as ie medicaosie
nôôdig het. Je mot ‘r tò nie aan denke wat de gevollege van
foute voor jou kanne weze. Je mot uitkijke dà je nie
achterdochtig of wantrouwend wordt, want dà’s ok gêên leve.
Wel mot ik nog wel is trugdenke aan een ouwe baos và mijn.

Die zee alleevel: “Vertrouwe is goed, controle is beter en mete
is wete, doe meer met ongeveer”. Bij zaoke van leve en dôôd
mò’k aan ’t laetste mor nie denke.
Piet van Grietjies

