Onderwerp: wekelijkse lessen humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Geachte ouders/verzorgers,
Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun
levensbeschouwelijke achtergrond. Aankomend schooljaar krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8
humanistisch vormingsonderwijs (HVO) aangeboden.
In deze lessen wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die
er in de wereld zijn. De nadruk wordt gelegd op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en
levensovertuigingen die er zijn. Wij blijven hierin als openbare school neutraal.
Inspirerende en verrijkende lessen
Door vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf. Ze leren welke waarden en
normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
Het vergroten van kennis, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn hierin vergroot hun weerbaarheid in onze
complexe wereld.
Daarnaast is humanistisch vormingsonderwijs een aanvulling op de kerndoelen. De Wet op het
Primair Onderwijs geeft als (verplichte) kerndoelen voor de school onder meer de volgende thema’s
aan: -democratische vorming
-burgerschapsvorming
-geestelijke stromingen
Alle leerlingen behoren van deze thema’s kennis te nemen, waarbij de openbare school niet één
bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt neemt. Humanistisch vormingsonderwijs
vormt een aanvulling op deze kerndoelen.
De vormingsonderwijsdocenten HVO zijn speciaal opgeleide en lesbevoegde vakleerkrachten. Zij passen
gevarieerde lesmethoden toe, aangepast aan de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.
De lessen vinden wekelijks plaats tijdens schooltijd en duren 3 kwartier. Wij roosteren de lessen zo in dat
uw kind geen kernvakken mist. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze lessen.
Tijdens de ouderavond van 12 juli wordt u geïnformeerd door een vakdocent HVO, zodat u een goed beeld
krijgt van de inhoud van deze lessen. Informatie over de HVO lessen kunt u vinden op de website:
https://gvoenhvo.nl/
Aanmelding
Voor u en ons gemak melden wij alle kinderen aan. Mocht u overwegende bezwaren hebben stuur dan
graag een mail naar directie@obsbijvanck.nl

Met vriendelijke groet,
Bianca de Saegher-Dop
Locatiedirecteur

