
Wat om te doen as jy nie 
skoolontwikkelingsfonds kan bekostig nie

Hallo 
Katrina.

Simon, hoekom is jy dan 
nie by die skool nie? 
Vandag is mos nie ’n 

skoolvakansiedag nie?

Hallo 
Johanna.

Simon gaan nie skool nie.



’n Skoolhoof of onderwyser van ’n staatskool mag geensins bevooroordeeld of diskriminerend 

optree teenoor ’n leerling omdat die ouers nie die leerling se skoolfonds (kon) betaal het nie. 

Onderwyswet, regulasie 9

As jy nie jou kind skool toe stuur nie, sal jy volgens wet ’n aanmaning van die Ministerie 

van Onderwys kry wat sê dat jy hom moet stuur. As jy dit nie gehoorsaam nie, kan jy ’n 

boete van N$6 000 en/of tronkstraf van tot twee jaar kry. 

Onderwyswet 53(5) en 77(2)(b)

Die Onderwyswet sê die skole kan 
vrystelling gee aan die ouers of voogde 
van leerlinge wat nie die skoolfonds kan 
bekostig nie. Jy moet skriftelik aansoek 

doen. Jy moet vir hulle die inligting gee van 
jou inkomste en bates en ook die redes 

hoekom jy vrystelling wil hê. Die skoolraad 
mag ook ander reëls hê. Jy moet Simon se 

skoolhoof vra hoe jy kan aansoek doen.

Maar die wet sê dat kinders moet skoolgaan 
vanaf die jaar wat hulle 7 word tot hulle 

klaar is met die laerskool of 16 is, behalwe 
as die Ministerie van Onderwys oor ’n 
spesiale rede ’n uitsondering maak. As 
jy nie vir Simon skool toe stuur nie, kan 

jy beboet word of tronk toe gaan.

Ek weet 
skoolopleiding is 
baie belangrik, 

maar ek kan 
nie bekostig om 
die skoolfonds 
te betaal nie.



IN DIE SKOOLHOOF SE KANTOOR...

Middag, meneer Dawids. 
Ek wil graag my seun 
Simon na u skool toe 

stuur, maar ek kan nie die 
skoolfonds bekostig nie.

Ek is ’n huishulp en ek verdien N$1 500 
per maand. Ek het self twee kinders en 
my suster se seun en dogter bly ook by 
my. My kinders se pa het nie werk nie. 
Naweke help hy my deur die kinders op 
te pas, maar hy gee nie vir ons geld nie.

Alle kinders wat 
HIERDIE skool 

wil bywoon moet 
die skoolfonds 
betaal! Geen 

uitsonderings nie!



Laerskoolonderrig is verpligtend en die Staat sal voldoende fasiliteite daarstel om uitvoering 

te gee aan hierdie reg van elke inwoner van Namibië deur staatskole te stig en te onderhou 

waar laerskoolonderrig gratis sal wees. 

Die Namibiese Grondwet, Artikel 20(c)

Jy behoort hulp te kry by 
’n maatskaplike werker 
van die Ministerie van 
Geslagsgelykheid en 

Kinderwelsyn. Jy kan ook 
julle hoofman, kerkleier of 
gemeenskapsprokureur vra 
as daar nie ’n maatskaplike 
werker in julle area is nie.

Die skoolhoof sê Simon kan 
nie skool toe gaan sonder 

om skoolfonds te betaal nie.

Dis nie reg nie. Die grondwet 
sê elke kind het die reg op 
gratis laerskoolonderrig.



IN DIE MAATSKAPLIKE WERKER SE KANTOOR...

Jy was reg om my te kom sien. 
Ek sal ’n brief skryf aan die 

streekdirekteur van die Ministerie 
van Onderwys en hom vertel dat 
ons na jou saak gekyk het en vra 

dat hulle jou moet vrystel van 
die betaling van skoolfonds.

Ek het gehoor dat die skool soms weier 
om kinders se rapporte te gee as die 

skoolfonds nie betaal is nie. Sê nou die 
skoolhoof sê Simon mag skool toe kom, 
maar dat hy nie sy rapport mag kry nie?

Die skool mag dit nie doen 
nie. As jy enige probleme het, 

kan jy kla by die skoolraad 
of by die streekdirekteur.

Skole mag nie 
laerskoolonderrig 
weier as die kind 
se ouers nie die 
skoolfonds kan 

betaal nie. Maar ’n 
mens moet aansoek 
doen vir amptelike 

vrystelling as 
jy dit nie kan 
bekostig nie.



My susterskind Josef is ’n weeskind. 
Kan hy ook vrystelling kry?

Ja, die skoolraad moet 
hom heeltemal vrystel 

as nie een van sy ouers 
meer lewe nie en daar 
bewys is dat niemand 
vir sy skoolopleiding 

kan betaal nie.

Ek het byvoorbeeld ’n ouma gehelp 
om vrystelling te kry vir haar twee 
kleindogters. Hulle woon by haar 
omdat beide hulle ouers dood is. 

Die ouma het net haar maandelikse 
pensioen en dis nie genoeg om van 
te leef en nog skoolfonds ook te 

betaal nie. Die vrystelling maak dit 
moontlik vir hulle om skool te gaan.



Dankie dat u my kom sien 
het. Ek het ’n brief van die 
streekdirekteur ontvang.

Die brief sê dat u kind 
geregtig is op vrystelling 
omdat u nie genoeg geld 
verdien om skoolfonds 

te kan betaal nie. Ek 
was verkeerd toe ek u 

verlede keer weggestuur 
het. Ek sal u help om die 

skoolraad se toestemming 
vir vrystelling te kry sodat 
Simon hier kan skoolgaan.

Baie dankie. Ek is 
so bly dat Simon 

sal kan skoolgaan.



As jy enige vrae of 
opmerkings het oor 

hierdie strokiesverhaal, 
kontak gerus die 

Legal Assistance Centre:
SMS: 081-6000098

E-pos: comic@lac.org.na
Faks: 088-613693

Pos: Posbus 604 Windhoek

Ons ontvang graag 
enige terugvoering oor 

die strokiesverhaal.

AS DIT VIR JOU MOEILIK IS OM DIE SKOOLFONDS TE BETAAL, RAADPLEEG 
ASSEBLIEF DIE PERSONE WAT IN HIERDIE STROKIESVERHAAL GENOEM 

WORD VOORDAT U DIE LEGAL ASSISTANCE CENTRE KONTAK.
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Baie dankie vir jou hulp, Katrina. Nou 
weet ek dat my kind die reg het om skool 

te gaan selfs as ek nie skoolfonds kan 
betaal nie. As ’n mens dit nie kan bekostig 
nie, kan jy vra vir vrystelling. As die skool 

dit nie wil toelaat nie, kan jy hulp kry by 
’n maatskaplike werker, ’n hoofman, ’n 
kerkleier of ’n gemeenskapsprokureur. 
’n Mens kan ook kla by die skoolraad of 

die streekdirekteur van onderwys.

Ja, elke kind het 
die reg om skool 
toe te gaan. Met 
skoolopleiding 
het Simon ’n 

beter kans om ’n 
goeie werk en ’n 
toekoms te hê!


