Voorbeeldbrief ouders 5 december
Aan alle ouders die niet willen dat hun kinderen op 5 december worden blootgesteld aan
de raciale karikatuur Zwarte Piet. Dit is een mogelijke plan van aanpak:
• Zoek ouders die je mening delen. Samen sta je sterker.
• Schrijf een brief aan de directeur waarin je duidelijk maakt dat je een probleem hebt met Zwarte
Piet. Wij hebben een voorbeeldbrief opgesteld. Stuur de brief ook naar de oudercommissie en de
medezeggenschapsraad.
• Wacht de reactie van de directie af. Misschien kunnen ze aan je verzoek voldoen en misschien
geven ze je kind(eren) vrij op 5 december. Schooldirecties hebben namelijk het recht dat te
doen.
• Als de schoolleiding geen gehoor geeft aan je verzoek samen na te denken over een oplossing,
stuur je de briefwisseling naar de leerplichtambtenaar met de mededeling dat je je genoodzaakt
ziet je kind(eren) thuis te houden op 5 december.
• Op deze manier heb je duidelijk gemaakt dat je de problematiek hebt aangekaart en je
bereidheid hebt getoond over een oplossing te praten. De kans is groot (maar niet 100% zeker!)
dat de leerplichtambtenaar het verzuim dan niet doorgeeft aan Justitie en dat er dus geen boete
wordt opgelegd. De boete voor ongeoorloofd verzuim is in dit soort gevallen overigens €75 per
kind per dag.
We horen graag hoe dit soort zaken verlopen.

Voorbeeldbrief ouders 5 december
(Je eigen naam en adresgegevens*)
Betreft: (naam kind-kinderen*) en 5 december.
(Woonplaats en datum*)
Beste (naam directeur van de school*),
Het kan niemand zijn ontgaan dat de discussie over Zwarte Piet is uitgegroeid tot een nationaal
debat. Niemand kan meer ontkennen dat de figuur Zwarte Piet een karikatuur is van de zwarte
mens. Ik wil niet dat (naam kind of kinderen*) aan die karikatuur (wordt-worden*) blootgesteld.
Thuis kan ik daar zelf voor zorgen en ook de school zou een plek moeten zijn die vrij is van
raciale karikaturen.
Ik verzoek (je-u*) daarom om al dit jaar te zorgen dat Piet geen racistische karikatuur meer is
van een zwart persoon. Piet kan prima functioneren zonder volledig zwart geschminkt gezicht,
rode lippen en een zwarte pruik. Roetvegen zijn genoeg en het correspondeert ook met de
bedachte mythe van het roet uit de schoorsteen. Bovendien doen pieten met roetvegen niets af
aan een plezierige Sinterklaasviering voor alle kinderen.
Ik wil niet dat (naam kind-kinderen*) op 5 december (wordt-worden*) blootgesteld aan raciale en
kwetsende karikaturen en graag verneem ik hoe (je – u*) me gaat helpen dit te voorkomen.
Mocht (je-u*) om wat voor reden dan ook niet kunnen voldoen aan mijn verzoek, wil ik een
andere oplossing voor (naam kind-kinderen*).
Mocht het niet mogelijk zijn (naam kind-kinderen*) op 5 december te behoeden van de
blootstelling aan de raciale karikatuur Zwarte Piet, zal ik me helaas genoodzaakt zien (naam
kind-kinderen*) thuis te houden.
Ik hoor graag hoe we dit gaan oplossen.
Vriendelijke groet,
(Je eigen naam*)
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