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Betreft: verbod op religieuze kentekens dat vanaf 1 september 2013 ingaat
in NAAM VAN DE SCHOOL

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Vanaf 1 september 2013 wordt in uw school uitvoering gegeven aan het verbod op levensbeschouwelijke kentekens, zoals dit op 1 februari 2013 werd geformuleerd in de omzendbrief
2013/1/omz van het GO!. Concreet betekent dit dat onze dochter NAAM, een leerlinge op uw
school, tijdens het komende schooljaar niet langer een hoofddoek zal mogen dragen; en dit,
in weerwil van haar diepste persoonlijke overtuigingen.
Zoals u wellicht mocht vernemen via de pers, werd er onlangs namens een platform van
verscheidene middenveldorganisaties en ouders van moslim- en sikhleerlingen, bij de
Raad van State een beroep tot nietigverklaring ingediend tegen het algemene verbod van
het GO! op levensbeschouwelijke kentekens. Deze procedure is heden hangende.
Zolang de Raad van State -als hoogste administratieve rechtscollege- niet ten gronde
uitspraak doet over het verbod, blijft er gerede twijfel bestaan over de wettigheid van het
verbod. Er kan immers worden geobserveerd dat het verbod op zeer gespannen voet staat
met het grondwettelijk gewaarborgd recht op onderwijs, in samenlezing met de vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, alsmede het verbod op
discriminatie op grond van geloof of levensbeschouwing.
In afwachting van de uitspraak van de Raad van State, wensen wij thans -als bezorgde en
betrokken ouders- te verzekeren dat onze dochter niet nodeloos en onherroepelijk schade
zal ondervinden ten gevolge van het verbod. U zult begrijpen dat wij wensen te vermijden dat
onze dochter dagelijks zal worden blootgesteld aan een vernederend gewetensconflict; dan
wel dat zij zich misbegrepen en geviseerd zou voelen omwille van haar religieuze
overtuigingen, haar opvoeding en haar culturele identiteit.
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Derhalve verzoeken wij u met aandrang om -minstens tot de Raad van State zich heeft
uitgesproken over de zaak- de implementatie van het verbod tot nader order te willen
opschorten, of ter zake een gedoogbeleid te willen voeren en het dragen van
levensbeschouwelijke kentekens (vooralsnog) niet te sanctioneren. Deze handelswijze dringt
zich op, gelet op het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het
evenredigheidsbeginsel en -niet in het minst- de verplichting die rust op elk zorgvuldig
handelend schoolbestuur (de zgn. bonus pater familias) om schadebeperkend op te treden.
Ten overvloede, dient daarbij te worden gewezen op het feit dat het GO! zelf de noodzaak
van zulk schadebeperkend handelen heeft erkend. In haar beslissing van 1 februari 2013
stipuleerde ze expliciet dat:
"[…] in afwachting van de einduitspraak door de Raad van State, wordt aan de
Raden van Bestuur ieder wat hun scholengroep betreft een mogelijkheid tot
overgangsperiode toegelaten die leerlingen die in het schooljaar 2012-2013
levensbeschouwelijke kentekens droegen en regelmatig school liepen in een
GO!-instelling waar nog geen ‘verbod’ van kracht was en dit tot het einde van hun
schoolloopbaan in het onderwijsniveau."
Tot slot, rest het ons om ons -in lijn met het pedagogisch project van uw school- te beroepen
op het maxime dat door Evelyn B. Hall zo treffend werd toegeschreven aan Voltaire: "Je ne
suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous
puissiez le dire."
Wij hopen dat u instemt met ons verzoek, zodat wij samen met onze dochter kunnen
uitkijken naar een leerrijk en stimulerend schooljaar. Tevens hopen wij dat u wilt aanvaarden
dat het onderhavige schrijven geenszins afbreuk doet aan ons diep respect voor de waarden
die ten grondslag liggen aan het pedagogisch project van uw school, alsmede voor de inzet
en toewijding van uw leerkrachten.
Gelet op het voorgaande, zult u begrijpen dat wij u dit schrijven richten onder voorbehoud
van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning.
Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking, en tekenen,
Met hoogachting,
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