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Die lys van dokumentasie wat die Kempton Park Primary School vereis voordat enige leerlinge tot 

die skool toegelaat sal word. ’n Klag is teen die skool aanhangig gemaak omdat hulle eis dat ’n 

bewys van al twee ouers se indiensneming ingehandig moet word.Foto: Verskaf 

 

Die Gautengse onderwysdepartement ondersoek die Kempton Park Primary 

School aan die Oos-Rand omdat dié skool vereis dat al twee ouers ’n bewys van 

hul indiensneming moet inhandig voordat die leerling tot die skool toegelaat sal 

word. 

Mantoa Selepe, gemeenskapsaktivis en die ma van ’n kind wat by die skool wil 

inskryf, het verlede week ’n klag by die Gautengse onderwysdepartement 

aanhangig gemaak toe sy op die aansoekvorm sien dat daar van al twee ouers 

vereis word om ’n bewys van indiensneming in te handig. 

“Dit is onregverdig en ongelooflik diskriminerend teenoor werklose mense. Dit 

skend ook ’n minderjarige se basiese reg op toegang tot onderwys en skend die 

reg op privaatheid van die ouers,” sê Selepe. 
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Prof. Elda de Waal, onderwysregkenner aan die Noordwes-Universiteit se Edu-

Right-navorsingsentiteit, sê so ’n vereiste is hartseer veral omdat dit “indruis teen 

die alombekende hoë werkloosheidsyfer wat in verskeie Suid-Afrikaanse 

gemeenskappe bestaan”. 

Selepe sê dit doen afbreuk aan werklose mense se menslikheid en selfwaarde. 

De Waal sê skole mag glad nie so ’n diskriminerende vereiste hê nie. 

“Artikel 5(1) van die Skolewet dui aan dat openbare skole leerlinge se 

opvoedkundige behoeftes moet dien en hulle vry van enige vorm van 

onregverdige diskriminasie moet toelaat tot die skool,” sê De Waal. 

Verder mag geen openbare skool of die beheerliggaam leerlinge toelating weier 

omdat hul ouers nie skoolgeld kan betaal of agter geraak het met die betaling 

daarvan nie, sê De Waal. 

Oupa Bodibe, waarnemende woordvoerder van die Gautengse 

onderwysdepartement, sê ’n skool mag slegs ’n bewys van indiensneming aanvra 

as ’n ouer sy of haar werkadres gebruik om te kwalifiseer om op ’n waglys geplaas 

te word. 

“Ons het die distrik beveel om die saak te ondersoek sodra die skole weer open 

ná die vakansie,” sê Bodibe. 

Volgens Bodibe sal die departement ook ander skole ondersoek wat ’n bewys van 

indiensneming vereis vir ander redes as om te bepaal of ’n aansoek geldig is. 

“Daar sal stappe gedoen word teen enige skool wat skuldig bevind word aan die 

oortreding van toelatingsregulasies.” 

 


