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Waarvoor dient dit formulier?
Bij de eerste inschrijving van een leerling in een officiële lagere of secundaire school kiest u tussen een van de erkende
godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Die keuze kunt u bij het begin van elk schooljaar wijzigen. U vraagt dan
vóór 30 juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar een nieuw formulier aan de directie. Als u er, op basis van uw
religieuze of morele overtuiging , bezwaar tegen hebt dat de leerling een van de erkende godsdiensten of nietconfessionele zedenleer volgt, kunt u een vrijstelling aanvragen.
Wie vult dit formulier in ?
Een ouder, de voogd of degene aan wie het kind of de jongere is toevertrouwd, of de leerling die de leeftijd van achttien
jaar heeft bereikt, vult dit formulier in. Bij gedeeld ouderlijk gezag vertegenwoordigt de ouder die het formulier
ondertekent, beide ouders. U bent volledig vrij in uw keuze. Niemand mag argumenten gebruiken om uw keuze te
beïnvloeden. Pogingen daartoe kunt u melden aan de inspecteur-generaal op het bovenstaande adres.
Aan wie en wanneer bezorgt u dit formulier ?
Bezorg dit formulier aan de directie van de school binnen acht kalenderdagen na de inschrijving, of vóór 30 juni van het
lopende schooljaar als u uw keuze wijzigt.

Gegevens van de leerling
voor- en achternaam
rijksregisternummer

Gegevens van de school
naam GO ! Basisschool Wonderwijs Brasschaat
straat en nummer Augustijnslei 54
postnummer en gemeente 2930 Brasschaat

Keuze van een levensbeschouwelijk vak of aanvraag van een vrijstelling
U kunt maar één hokje aankruisen. De keuze geldt in principe voor de hele periode waarin de leerling in de school
studeert.
anglicaanse godsdienst

islamitische godsdienst

israëlitische godsdienst

orthodoxe godsdienst

niet-confessionele zedenleer

rooms-katholieke godsdienst

protestants-evangelische godsdienst

vrijstelling

Wijziging van de keuze
Op de eerste schooldag van september volgen de leerlingen de keuze van het vorige schooljaar, tenzij ze hun keuze
wijzigen door een nieuw formulier in te dienen vóór 30 juni van het voorgaande schooljaar.

Engagement bij een vrijstelling
Ik bevestig dat de leerling de lesuren die vrijkomen door de vrijstelling, op school zal gebruiken voor zijn eigen ethische
vorming en de ontwikkeling van zijn persoonlijke identiteit, voor zijn groei in menselijke waarden en voor de uitbouw
van een eigen levensovertuiging met respect en verdraagzaamheid voor anderen en met respect voor de rechten van de
mens en van het kind in het bijzonder.
Ik aanvaard dat de directie en de klassenraad toezicht hebben op de overeenstemming met de internationale en
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. Ik ben ervan op de hoogte
dat een toegestane vrijstelling niet tot gevolg mag hebben dat de leerling minder tijd op school doorbrengt dan de
normale aanwezigheid van leerlingen die een levensbeschouwelijk vak gekozen hebben, en evenmin dat de leerling in
bepaalde leergebieden of vakken meer uren krijgt dan andere leerlingen.

Ondertekening
datum

dag

31

maand

1

jaar

2021

handtekening
voor- en achternaam
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