
 

 

 
 

Basisschool de Dromenvanger 

 
Afspraken mbt geloofsovertuigingen op basisschool De Dromenvanger  

 

Onze basisschool is een samenwerkingsschool in woonkern Oudheusden (gemeente 

Heusden). Onze kinderen komen voornamelijk uit deze woonkern met ongeveer 3000 

inwoners. De samenstelling van de bevolking hier ter plaatse is heel gevarieerd: 

autochtoon en allochtoon, maar ook allerlei categorieën beroepen en gezindten. 

Onze school is qua bevolking een prima afspiegeling van de woonkern waarin zij 

gesitueerd is en daarmee ook van wat we in de maatschappij als algemeen beeld 

tegenkomen.  

  

Als samenwerkingsschool is De Dromenvanger een bijzonder neutrale school met 

ruimte voor katholiek en openbaar onderwijs. Dat betekent dat alle kinderen welkom 

zijn, het maakt niet uit welke levensovertuiging, welke huidskleur of welk geloof ze 

hebben. We vinden dat alle mensen goed zijn zoals ze zijn, verschillen tussen mensen 

zijn mooi en mogen er zijn. Het gegeven dat we alle kinderen accepteren is een 

vorm van respect voor ieders identiteit. Dit respect verwachten wij ook terug van alle 

betrokkenen bij de school.   

 

Verschillende geloven en levensovertuigingen brengen echter wel verschillende 

inzichten met zich mee. 

Het team van basisschool De Dromenvanger vindt het belangrijk om iedereen in zijn 

of haar waarde te laten en daarnaast wel enkele afspraken te maken over de uiting 

van geloofsovertuigingen. Uitingen van geloofsovertuigingen zijn op onze school 

toegestaan.  

Hieronder vindt u onze afspraken over: 

1. Vasten tijdens schooltijd 

2. Vrije dagen tbv Suikerfeest en Offerfeest 

3. Afspraken over feesten met Jehova’s getuigen  

4. Afspraken mbt kleding 

 

1. Vasten tijdens schooltijd  

 

Het Suikerfeest is een islamitisch feest. Met het Suikerfeest wordt het einde van de 

Ramadan gevierd. In het Arabisch heet dit feest id-oel-fitr. Id-oel-fitr betekent 

feestdag ter gelegenheid van het breken. Met “het breken” bedoelt men het 

breken van het vasten. De datum van het Suikerfeest hangt ook samen met de 



maan. Bij het zien van de jonge maansikkel na de maand Ramadan begint het 

Suikerfeest. Het Suikerfeest duurt officieel drie dagen.  
 

Afspraak:  

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen fris en met energie hun lessen 

volgen. We denken dat het belangrijk is dat kinderen voldoende eten en drinken tot 

zich moeten nemen. 

Als kinderen vasten tijdens schooltijd willen we hier graag een schriftelijke 

aankondiging van de ouders voor hebben, zodat de leerkrachten weten wat wel 

mag en wat niet mag wat betreft eten en drinken. De verantwoordelijkheid wordt 

door de ouders gedragen.  

 

 

2. Vrije dagen tbv Suikerfeest en Offerfeest 

 

De datum van het Suikerfeest hangt ook samen met de maan. Bij het zien van de 

jonge maansikkel na de maand Ramadan begint het Suikerfeest. Het Suikerfeest 

duurt officieel drie dagen.  
 

Het offerfeest is een islamitische feestdag en wordt ook wel het Grote Feest, het 

feest van Ibrahim of het Schapenfeest genoemd. In Nederland kennen we het 

vooral als het offerfeest. Het offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis van het 

offer van de profeet Ibrahim.  
 

Afspraak:  

De kinderen die het Suikerfeest of het Offerfeest vieren krijgen één dag vrij als het 

feest op een schooldag val.  

 

3. Afspraken over feesten met Jehova’s getuigen  

De eerste eeuwse Christenen beschouwen ‘de viering van iemands geboorte als een 

heidense gewoonte’. Dienen alle vieringen aan leerlingen opgelegd te worden 

ongeacht hun levensbeschouwing? Jehova's getuigen vieren geen kerkelijke 

feestdagen omdat deze als van heidense oorsprong worden beschouwd. Ook de 

meeste andere feestdagen vieren ze niet. Het verbod op de viering van 

verjaardagen stamt uit het jaar 1920.  

Standpunt Scala: Als een ouder vrijstelling vraagt voor een levensbeschouwelijke 

activiteit (minder dan een dagdeel), dan moet de school zorgen voor een 

vervangende activiteit.  

Afspraak:    

 

- Het kind mag wel een traktatie van een jarig kind aannemen 

- Ergens einde schooljaar kan het kind zelf ook trakteren, maar heeft de 

traktatie een andere reden. 

- Met de Sinterklaasviering en/of surprise, de Carnavalsviering en de Kerstviering 

is het kind in principe vrij als de ouders aangeven dit i.v.m. hun 

geloofsovertuiging belangrijk te vinden. We verwachten hiervoor wel een 

aanvraag via een verlofbrief met daarop de reden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkelijk_jaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Feest-_en_gedenkdagen


- Met Pasen doet het kind mee, omdat deze viering over het algemeen een 

klein stukje van een dag inhoudt. 

- Op basisschool De Dromenvanger geven we de kinderen een lespakket mee 

om de onderwijstijd te verantwoorden. 

 

4. Afspraken m.b.t. kleding 

 

Mag een school zomaar hoofddoekjes verbieden? En hoe zit het met andere min of 

meer omstreden kledingstukken als naveltruitjes of bomberjacks? Hoe moet een 

school kledingvoorschriften vastleggen?  

 

In deze leidraad wordt uitgelegd welke eisen een school aan kleding mag stellen, 

welke grenzen wet- en regelgeving hieraan stelt, hoe deze voorschriften kunnen 

worden vastgelegd en hoe ze kunnen worden gehandhaafd. Het advies van de 

Commissie Gelijke Behandeling over gezichtssluiers en hoofddoeken op scholen van 

16 april 2003 is hierbij als richtlijn gebruikt. Zie deze leidraad als bijlage. 

 

Kledingvoorschriften vastgelegd door Commissie Gelijke Behandeling  

Een school is in principe vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven. Er zijn wel 

voorwaarden waar deze voorschriften aan moeten voldoen:  

· de voorschriften mogen niet discriminerend zijn; 

· de voorschriften mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten;  

· de voorschriften moeten worden opgenomen in de schoolgids, het 

leerlingenstatuut, het studentenstatuut, de algemene bepalingen van een 

onderwijsovereenkomst of in de arbeidsvoorwaarden;  

 

Kledingvoorschriften mogen niet discriminerend zijn  

Kledingvoorschriften kunnen, meestal onbedoeld, discriminerend zijn. Van 

discriminatie is volgens de Algemene wet gelijke behandeling sprake als er 

onderscheid wordt gemaakt wordt op grond van:  

· godsdienst of levensovertuiging,  

· politieke gezindheid, 

· ras,  

· geslacht,  

· nationaliteit,  

· seksuele geaardheid   

· burgerlijke staat.  

Het maken van onderscheid op een van deze gronden is in de regel altijd verboden. 

Naar aanleiding van deze leidraad hebben we op basisschool De Dromenvanger 

de volgende afspraken gemaakt: 

Afspraken: 

- We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten zich prettig voelen op 

onze school en onze kinderen en leerkrachten mogen dus de kleding dragen 

die zij willen. 

- We vinden het daarbij wel erg belangrijk dat de kleding niet uitdagend is of 

demonstratief. We bedoelen hiermee dat kleding niet aanstootgevend mag 

zijn. 



- We hechten er aan om met ouders het gesprek aan te gaan op het moment 

dat erg jonge meisjes (groep 1 t/m 6) met een hoofddoekje op naar school 

komen. We willen het niet verbieden, omdat we de geloofsovertuiging 

respecteren maar we weten ook dat de keuze voor het dragen van een 

hoofddoekje op een erg jonge leeftijd over het algemeen niet door het kind 

zelf gemaakt wordt. 

- De uitingen van geloofsovertuigingen mogen niet op een demonstratieve 

manier gedragen worden. 

- De uitingen van geloofsovertuigingen mogen niet gevaarlijk zijn. Dus alleen 

het dragen van een speciale aansluitende hoofddoek-hoofdbedekking 

tijdens de gymles is toegestaan. 

 

Namens MR en teamleden vastgesteld. 

Juni 2019 

Elly Sebregts 

 

 

 

 

 

 

 


