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Belangrijke wijziging voor de kleuters van K3 met ingang van 1 september 2020 

 

Beste ouder, 

Met deze brief willen we u informeren over het recht op levensbeschouwelijk onderricht voor uw kind.  

Als ouder van een leerplichtige kleuter in het officieel onderwijs kan u er voor kiezen om uw kind 

levensbeschouwelijk onderricht te laten volgen.  

Levensbeschouwelijk onderricht is onderricht in één van de erkende godsdiensten of in de niet-

confessionele zedenleer. De in België erkende godsdiensten zijn: de anglicaanse, islamitische, 

israëlitische, katholieke, orthodoxe of protestants-evangelische godsdienst.  

U bent in deze keuze geheel vrij: u heeft het recht om te kiezen voor levensbeschouwelijk onderricht 

voor uw leerplichtige kleuter, maar u bent hiertoe niet verplicht. Niemand mag druk op u uitoefenen 

bij deze keuze.  

Wenst u voor uw leerplichtige kleuter levensbeschouwelijk onderricht, dan kan u zich richten tot een 

officiële lagere school  van uw keuze, waar de levensbeschouwing van uw keuze aangeboden wordt. 

Uw kind zal dan voor het levensbeschouwelijk onderricht de eigen kleuterklas verlaten en aansluiten 

bij kinderen van de lagere school die u gekozen hebt. Het levensbeschouwelijk onderricht wordt dus 

niét aangeboden in of door het kleuteronderwijs zelf.   

Om organisatorische redenen vragen we u om deze lagere school van uw keuze te informeren over 

uw keuze tegen uiterlijk 8 september. Indien het om een andere school gaat dan de school waar uw 

kind kleuteronderwijs volgt, vragen wij u om ook ons tegen uiterlijk 8 september te verwittigen.  

De keuze die ouders maken moet gedragen zijn door beide ouders (indien zij ouderlijk gezag hebben), 

ook bij niet-samenlevende ouders.  

Deze maatregel is nieuw met ingang van het schooljaar 2020-2021. We vragen uw begrip indien de 

opstart van de uitvoering ervan nog enige organisatorische kinderziektes zou vertonen.   

Met vriendelijke groeten, 

 

Stan De Wolf 

Directeur 

Basisschool Omer Wattez  
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