OPGAVE GODSDIENSTONDERWIJS EN
HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS VOOR
SCHOOLJAAR 2018-2019
VOOR LEERLINGEN DIE NU IN GROEP 6 EN 7 ZITTEN
Aan de ouders/verzorgers,
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste
godsdiensten en levensovertuigingen die er in de wereld zijn. Wij leggen de nadruk op diversiteit
en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn en blijven hierin
als openbare school neutraal.
Maar misschien wilt u meer dan dat?
Binnen onze school kunnen wij ook godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of
HVO) aanbieden. Veel ouders en verzorgers willen namelijk graag dat hun kinderen meer te
weten komen over de religie of levensbeschouwing van hun keuze. En dat hun kind kan ervaren
wat dit in het leven van alledag kan betekenen. De kinderen van groep 7 en 8 kunnen elk jaar
kiezen uit het volgen van Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs.
GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd,
maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties.
De lessen vinden 1 x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. De lessen kunnen pas
doorgaan wanneer minimaal 7 leerlingen zich hebben aangemeld. Er zijn voor u geen kosten aan
deze lessen verbonden. Tijdens de godsdienstlessen wordt bijbelse-godsdienst- en
cultuurgeschiedenis aan de orde gesteld. Humanistisch vormingsonderwijs wil bevorderen dat
kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende vrije mensen, die zelf verantwoordelijk zijn
voor hun keuzes en daden.
Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl
Aanmelding
Elk jaar wordt er aan de ouders van leerlingen van groep 6 en 7 gevraagd (samen met hun
kinderen) te beslissen welke vorm van levensbeschouwelijk onderwijs het kind het volgend
schooljaar, 3 kwartier per week, gedurende 30 weken – zal gaan volgen.
Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen, vragen wij u bijgaand aanmeldingsformulier
samen met uw kind(eren) in te vullen en vóór 29 maart 2018 in te leveren bij de
groepsleerkracht.
De opgave geldt voor het gehele schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Iepie Wijshake,
Directeur o.b.s.

humanistisch vormingsonderwijs
GEACHTE OUDERS/VERZORGERS
Op de openbare school kunnen uw kinderen deelnemen aan de lessen
levensbeschouwelijk onderwijs. In het kader hiervan worden lessen Humanistisch
Vormingsonderwijs aangeboden, kortweg H.V.O.
Humanistisch Vormingsonderwijs houdt in dat we bezig zijn met vormen,
het ontwikkelen van waarden en normen vanuit humanistisch denken.
Wij proberen samen met de kinderen antwoorden te vinden op de vragen:

“WAT VOEL, DENK, WIL EN DOE IK EIGENLIJK ALLEMAAL
EN HOE BELEEF IK DIT MET ANDEREN?”
Het leren kiezen is heel belangrijk en ook het leren de gevolgen van een keuze
te overzien en te dragen.
De HVO leerkrachten werken volgens het HOKE model, dit houdt in:
het
H erkennen
O nderzoeken
K iezen
E valueren
van verschillende onderwerpen zoals: vriendschap, arm en rijk, dieren, tijd,
geweld, anders zijn, feest, actualiteit, enz.
Bij het uitwerken wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals: rollenspel, kringgesprek,
tekenen, schrijven en andere activiteiten.
Deze lessen worden gegeven door HVO leerkrachten die een 2-jarige opleiding
bij het pedagogisch Studiecentrum gevolgd hebben
Kortom, het HVO wil bevorderen dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende
mensen, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen keuzes en daden en
die ook respect hebben voor de mening van anderen.
Voor verdere inlichtingen kunt u kijken op www.hvo.nl
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Interkerkelijk Stichting School katechese Ooststellingwerf
Geachte ouders/verzorgers,
Op de openbare school kunnen uw kinderen deelnemen aan de lessen
levenbeschouwelijk onderwijs. In het kader hiervan worden lessen
Godsdienstonderwijs aangeboden.
Het Godsdienstonderwijs sluit aan bij het karakter van de openbare school en is niet
bedoeld als een manier om kinderen “gelovig” te maken. Het Godsdienstonderwijs is
ook méér dan het vertellen van Bijbelverhalen. Er wordt ruim tijd genomen voor en
aandacht besteed aan wat er bij kinderen zelf leeft en hoe ze de dingen in het leven
ervaren en emotioneel beleven.
Door radio en televisie komt er veel van het wereldgebeuren op hen af.
Onderwerpen als: angst, hoop, anders-zijn, ruzie, vrede, er niet meer bij horen, de
vreemdelingen in ons land, hoe gaan we met elkaar om en andere actuele onderwerpen
worden besproken.
Deze gesprekken zijn heel open en vinden in een fijne sfeer plaats, soms als inleiding,
soms als afsluiting van een Bijbelverhaal, want enige kennis van de bijbel is voor
kinderen belangrijk.
Niet alleen voor hun algemene ontwikkeling, hoewel deze hen o.a. in het vervolgonderwijs van pas zal komen, maar ook omdat het onze hele westerse cultuur nu
eenmaal door de eeuwen heen met de bijbel verweven is geweest. Dit blijkt uit de vele
uitdrukkingen in onze taal en we zien dit ook in de geschiedenis, de literatuur en de
kunst.
De feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren worden uitgebreid besproken. Alle
lessen worden verwerkt door middel van tekenen en andere werkvormen.
De leerkracht die het godsdienstonderwijs verzorgt heeft hiervoor een speciale opleiding
gevolgd. Het godsdienstonderwijs wil door genoemde werkwijzen bevorderen dat de
kinderen de manier van leven, denken en geloven van andere mensen respecteren. Een
doelstelling die aansluit bij die van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. “niet apart,
maar samen.
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