
 

 Godsdiens beleid 

 

 

1. DOEL 

Om die godsdiensbeoefening in Laerskool Darling op ‘n sinvolle en aanvaarbare 

grondslag te reël. 

 

2. MANDAAT 

Die Beheerliggaam van Laerskool Darling verkry sy mandaat vir die daarstelling van 

die godsdiensbeleid vir die skool onder andere uit die volgende: 

o Artikel 15 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika; 

o Artikel 7 van die Suid-Afrikaanse Skolewet; 

o Die Grondwet van Laerskool Darling. 

 

3. BELEID 

Die Beheerliggaam aanvaar en erken dat godsdiensonderrig en -beoefening 

primêr die verantwoordelikheid van die ouers is, maar die skool speel ’n belangrike 

rol in die ontwikkeling van elke kind se waardestelsel. Dit is dus noodsaaklik dat die 

skool ook sy rol ten opsigte van godsdiensbeoefening in ooreenstemming met die 

behoeftes van die gemeenskap wat deur die skool bedien word, moet vervul. 

Sekere uitgangspunte word nagestreef: 

o Die skool bied as deel van die ontwikkeling van elke kind se waardestelsel, 

geleentheid vir godsdiensbeoefening. 

o Godsdiensbeoefening in skole binne die raamwerk en reëls soos deur die 

plaaslike gesag neergelê, word deur Artikel 15.1 en 15.2 in die Grondwet van 

Suid-Afrika bemagtig. Godsdiensonderrig op skool word nie in die Grondwet 

verbied nie, maar word ook nie as ’n reg beskerm nie. Godsdiensbeoefening 

daarenteen word deur die Grondwet beskerm mits dit op ’n vrywillige en billike 

grondslag geskied ooreenkomstig reëls deur die toepaslike openbare gesag 

gemaak is. Die Grondwetlike beginsel van vrywilligheid en billikheid, beide wat 

die leerders en die onderwysers betref, word dus in Godsdiensbeoefening 

gehandhaaf. 

o Die Christelike waardestelsel, soos gefundeer in die Bybel as die Woord van 

God, vorm die basis van Godsdiensbeoefening en in alle ander vakonderrig by 

die skool. 

o Die bestaan van ander oortuigings en perspektiewe sal onderrig word en geen 

onderrig sal daarop gerig wees om die dogma of leerstellinge van enige 

geloofsoortuiging of kerkgenootskap te bevorder nie. 

o Godsdiensonderrig word aangebied as ervaringsonderrig en is ’n program 

waarin die godsdiens en die wetmatighede van die vakwetenskap bymekaar 

uitgebring word – ’n program waarin die beginsels van die godsdiens soos deur 

die skoolgemeenskap beoefen word, met elke leerarea van die kurrikulum 

verbind word. Ondersteuning sal aan bereidwillige personeel gebied word om 

’n normale akademiese vakonderrig die verband tussen die grootheid van die 

skepping en die wetmatighede van die vakwetenskap aan te dui. 

o Kundiges sal op ’n gereelde basis benut word om leerders in groepe oor ’n 

bepaalde godsdienstige onderwerpe toe te lig om hulle onderrigtaak ten 

opsigte van vakintegrasie (bv. Lewensoriëntering) te versterk. 
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o Gesamentlike en/of individuele godsdiensbeoefening vind formeel of informeel 

op ’n vrywillige basis plaas deur middel van geleenthede vir Skriflesing, gebed, 

gewyde sang en aksies soos deur die behoeftes van die gemeenskap bepaal 

word. 

o Lewensverryking moet die wesenskenmerk van die Godsdiensbeoefening vorm.  

 

4. NIE – deelname aan Christelike aktiwiteite 

o Godsdiensbeoefening is vrywillig – leerders en onderwysers neem dus vrywillig 

daaraan deel. 

o Die geloofsoortuigings van die nie-Christene word eerbiedig en gerespekteer 

en geen druk van enige aard sal uitgeoefen word om sodaniges tot deelname 

aan godsdiensbeoefening strydig met hulle geloof of oortuigings te verbind of 

te dwing nie. 

o Geen leerder kan sonder die oorleg met sy ouers/voog vrygestel word van, of 

verplig word om aan godsdiensbeoefening deel te neem nie. 

 

5. TOEPASSING 

o Aangesien Laerskool Darling in ‘n Christelike omgewing funksioneer, verwag 

ouers van leerders in hierdie skool dat hierdie beleid in die konteks van die 

Christelike perspektief met die nodige erkenning en respek aan persone van 

ander oortuigings toegepas sal word. 

o Die beoefening van godsdiens sal insluit: 

▪ Die opening aan begin en einde van elke kwartaal; 

▪ Die opening aan die begin van elke week; 

▪ Die opening van die skooldag deur middel van skriflesing en gebed; 

▪ Die opening van ‘n vergadering in die skoolgebou; 

▪ Die opening van die skooldag vir die personeel; 

▪ Die sing van gewyde liedere waar van toepassing; 

▪ Die afsluiting van die skool se aktiwiteite deur middel van ‘n gebed; 

▪ Die opening van buite-kurrikulêre byeenkomste met ‘n gebed; 

▪ Die nooi van verskillende predikante, pastore, sendelinge, ens. om binne 

skoolverband die leerders toe te spreek oor godsdienstige 

aangeleenthede; 
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