Neutraliteitsverklaring

van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Ik erken dat het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap neutraal onderwijs is en ik zal de neutraliteit zoals die gedefinieerd wordt door de Raad van het GO! respecteren.

Diversiteit
Vanuit een respectvolle basishouding houd ik rekening met de leefwereld van de lerenden, namelijk het familiale,
sociale, levensbeschouwelijke, culturele en maatschappelijke milieu. Ik span me in om in de schoolpraktijk aan te
sluiten bij deze leefwereld.

Kritische geest
Ik wil bijdragen tot het wederzijdse begrip tussen mensen met verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke visies door lerenden te wijzen op onderlinge verschillen en gelijkenissen en die aan te grijpen om te werken
aan verbondenheid.
Ik begeleid en stimuleer de kritische zin en vrijheid van weten en geweten van lerenden.
Bij het behandelen van feiten en meningen streef ik de grootst mogelijke objectiviteit en onpartijdigheid na en
blijf ik intellectueel eerlijk.
Ik engageer me om de meningsverschillen tussen overtuigingen niet uit de weg te gaan, maar ze actief aan te
grijpen om vanuit democratische basiswaarden bij te dragen tot het samen leren samenleven.
Ik weet dat ik mijn persoonlijk engagement kan en mag bekendmaken als de opvoedings- of onderwijssituatie
daartoe aanleiding geeft. Maar ik doe dit bedachtzaam en voorzichtig, wat betekent dat ik me zeker onthoud van
elke vorm van indoctrinatie en/of bekeringsijver.

Actief burgerschap
Ik maak gebruik van de beschikbare mogelijkheden om de lerenden te ondersteunen in de ontwikkeling van hun
eigen individuele persoonlijkheid, hen eigen keuzes te leren maken en hen te vormen als actieve burgers in een
democratische samenleving. Ik doe dat op de volgende manieren:
• 		Ik breng hen de waarden bij die eigen en gemeenschappelijk zijn aan de democratische samenleving: vrijheid,
gelijkheid en solidariteit; gelijkwaardigheid tussen de seksen; scheiding van kerk en staat; vrijheid van gedachte
en geweten van allen waarbij elke persoon vrij is om een bepaalde levensbeschouwelijke overtuiging aan te
nemen;
•		Ik bescherm hen tegen alle fysieke, morele of andere drukkingen die hen zouden verhinderen om eigen keuzes
te maken;
•		Ik treed actief op tegen vormen van discriminatie of uitsluiting op basis van geslacht, geaardheid, etniciteit,
overtuigingen en andere kenmerken;
•		Ik sluit geen enkel onderwerp bij voorbaat uit van behandeling tijdens de onderwijsactiviteiten of van wetenschappelijke en pedagogische vraagstelling, om de openheid voor de diversiteit van visies in de samenleving te
waarborgen;
•		Ik draag bij tot de realisatie van kinderrechten en mensenrechten voor iedereen, en tot de realisatie van de in
ons land geldende wetgeving.
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