
Vul asb. die groen dele in om u klagtebrief aan te pas. 

Verwyder die rooi teks - dit is slegs bykomstige inligting. 

[U kontakbesonderhede] 

[Datum] 

 

[Skool / instelling se besonderhede, soos vir ‘n sakebrief] 

 

Geagte [Mnr/Me/Hoof] 

 

Ek is die ouer van [kind se volle name], wat ‘n leerder is by [skool se naam], te [adres]. Dit het 
onder my aandag gekom dat my kind diskriminasie ervaar omdat [hy/sy] as [godsdienstige of 
nie-godsdienstige waardestelsel] geïdentifiseer word en omdat hy / sy afkomstig is uit ‘n gesin 
met ‘n geloofstelsel wat anders is as die geloof wat by [skoolnaam] beoefen word. 

 

My kind is, in besonder, aan [belediging / vernedering / verstoting / intimidasie / geboelie / 
dissiplinêre prosedures / dreigemente / gedwonge deelname] onderwerp. 

 

[Verskaf ‘n beskrywing van die gebeure wat tot hierdie punt gelei het] 

 

Ek rig hierdie brief aan u weens my ontevredenheid en met hierdie stand van sake. 

 

Ek moet beklemtoon dat ek nie gekant is teen die beoefening van geloofsoortuigings of 
godsdiens nie, insluitend dié wat by die skool beofen word nie, aangesien die beoefening 
waarvan in die Grondwet beskerm word. Dieselfde regte is agter ook op my kind van 
toepassing. 

 

Ingevolge Deel 15 en Deel 7(2) van die Grondwet van Suid-Afrika, 1996; die Suid-Afrikaanse 
Skolewet, 1996 (Wet No. 84 van 1996, Deel 7); en die Gautengse Hooggeregshof se uitspraak 
van 28 Junie 2017, wat almal vryheid van geloof waarborg en vrystelling gee van verpligte 
godsdiensoefening, versoek ek hiermee dat die volgende stappe onmiddelik by die skool 
geneem word: 

 



[Verwyder die punte wat u nie wil hê nie and voeg punte by wat u wil hê:] 

 

1. Dat [skool se naam] dit onmiddelik staak om te verklaar dat dit ‘n geloofs-gebaseerde 
waardestelsel het, en dat sigbare tekens daarvan verwyder word.   
   

2. Dat die skool en sy amptenare onmiddelik ophou om teen my kind te diskrimineer 
deur ‘n spesifieke geloof af te dwing, en spesifiek: 
   

1. Dat my kind vrygestel word van die waarneming van godsdienstige tradisies, 
praktyke, vierings, liedere en gebede wat met ons familie se geloof bots. 
    

2. Dat my kind nie aan belediging, uitsondering, of ander praktyke deur die 
skool, sy werknemers of ander leerders blootgestel word wat [hom / haar] 
verneder of verstoot nie.  
    

3. Dat die skool godsdienstige onderrig (wat alle gelowe op gelyke wyse dek) en 
nie godsdiensinstruksie (wat slegs een geloof insluit) aanbied, en dat my kind 
die geleëntheid gegun word om, sonder enige benadeling, van sulke 
instruksie vrygestel te word.    
    

4. Dat die skool vir my kind en alle ander kinders sekulêre alternatiewe tot 
godsdienstige klasse aanbied, en dat hierdie alternatiewe morele opvoeding, 
filosofie, ens. kan insluit. 
    

5. Dat die opvoedkundige personeel bewus gemaak word van die bepalings van 
bogenoemde wette wat hulle verhoed om teen my kind te diskrimineer of om 
my kind enigsins verder te verneder.    

 

Ek is bewus van die opsies vir tuisonderrig of om ‘n alternatiewe skool te vind. Vir finansiële 
en logistiese redes is hierdie opsies egter nie aan my beskikbaar nie. 

 

Volgens die Suid-Afrikaanse sensus van 2001 identifiseer ongeveer 15.1% van die bevolking 
as nie-godsdienstig. Hierdie leerders en/of ouers mag deur u beleide en praktyke benadeel 
word. 

 

Siende dat die skool ‘n staatskool is wat verplig is om aan landswette, soos hierbo vermeld, 
te voldoen, is die skool ook verplig om nie op enige basis (in hierdie geval op godsdienstige 
basis) te diskrimineer nie. Ek verwag dus ‘n reaksie op hierdie brief waarin u my die 
versekering sal gee dat u ten volle aan my bogenoemde versoeke sal voldoen. 

 



 

Vriendelik die uwe 

[U naam] 


