“de kunst van het leren”

Nieuwveen, 19 maart 2015
Aan
:
Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de groepen 3 t/m 6 voor het komend schooljaar
Betreft :
Informatie en aanmeldingsformulier, schooljaar 2015-2016;
 Godsdienstig Vormingsonderwijs
 Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (G/HVO alle 5 de denominaties)

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van leerlingen in de groepen 3 t/m 6 voor het komend schooljaar,

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen dat kinderen welkom zijn ongeacht hun levensbeschouwelijke
achtergrond. In onze lessen schenken wij, met name in de bovenbouw, aandacht aan de belangrijkste godsdiensten
en levensovertuigingen die er in de wereld zijn.
Deze lessen worden aangeboden onder meer in onze geschiedenis- en aardrijkskundemethode.
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.
De leerlingen in groep 7&8 werken uit “Wereldwijd geloven”. In deze methode maken de leerlingen kennis met het
Sikh-religie, Christendom, Boeddhisme, Jodendom, Islam en Hindoeïsme. Deze lessen worden verzorgd door de
eigen groepsleerkracht.
Maar misschien wilt u, voor uw kind(eren) in de groepen 3 t/m 6, meer dan dat?
Hieronder kunt u meer informatie lezen over de diverse keuzemogelijkheden.
a. Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO).
De wet biedt ouders de mogelijkheid te kiezen voor lessen godsdienstig vormingsonderwijs vanuit verschillende
levensbeschouwelijke tradities.
Voor 4 levensbeschouwelijke richtingen wordt hieraan in Nederland invulling gegeven:
protestants-christelijke;
rooms-katholieke;
islamitische;
hindoeïstische.

GVO in een notendop:







het overdragen van feitenkennis over geloof en religies
het kweken van begrip voor religie in het algemeen en bepaalde religies in het bijzonder
het reflecteren op het verschijnsel religie en op religieuze aspecten van bepaalde godsdiensten
het laten zien van de plaats van religie(s) in onze samenleving
het leren respecteren van andersdenkenden en –gelovende
het leren samenleven in harmonie
Maar ook andere mogelijkheden:










de ontmoeting met een gelovige
het zien van de betekenis van het geloof voor iemand die gelooft
het ervaren van het geloof, het verdiepen en verrijken van de eigen beleving
het reflecteren op en vanuit één bepaald geloof
het identificeren met een vertegenwoordiger van een geloof
het bespreken van persoonlijke levensvragen
het behandelen van ethische kwesties vanuit een bepaald geloof
het leren respecteren van een gelovige in de praktijk van de ontmoeting

Belangrijk hierbij: in de lessen is de levensbeschouwelijke richting van uw keuze het vertrekpunt.
GVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijgevoegde bijlage: Ook kinderen hebben levensvragen van het
dienstencentrum GVO en HVO.
b. Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO)
HVO in een notendop:
• Jezelf leren kennen: kinderen onderzoeken op een creatieve manier wat ze zelf belangrijk, interessant,
goed, leuk of vervelend in hun leven vinden en hoe ze daarmee omgaan.
• De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen,
willen en doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er
overeenkomsten en verschillen zijn.
• Keuzes leren maken: kinderen bekijken hun eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doen ze aan de
hand van verhalen en wederzijdse ervaringen. Hierbij worden ze aangemoedigd eigen keuzes te maken en
bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing.
• Verschillen leren respecteren: kinderen onderzoeken samen elkaars waarden en normen. Ze leren dat je
ondanks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven
door ieder in zijn waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open
houding te ontwikkelen.
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• Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te dragen,
onderzoeken de gevolgen van hun keuzes voor anderen en hun omgeving en leren samen te werken.
Vaardigheden die belangrijk zijn om goed met elkaar samen te leven.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de bijgevoegde folder: Humanistisch Vormingsonderwijs en
Levensbeschouwing (HVO) op de openbare basisschool.
Welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
Het bieden van G/ HVO is alleen mogelijk bij:
 voldoende aanmelding (minimaal 7 leerlingen per godsdienst- / humanistisch vormingsonderwijs);
 wanneer er docenten vanuit het dienstencentrum beschikbaar zijn;
 deze docenten moeten op dezelfde tijdstippen de verschillende lessen kunnen verzorgen.
Algemene informatie
Alle 5 de denominaties 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 vallen dus ook niet onder de verantwoordelijkheid van de school maar onder de organisatie waar
de docenten in dienst zijn. De school heeft overleg maar geen invloed op de inhoud van deze lessen.
De lessen vinden 1 x per week onder schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze
lessen verbonden.
Leerlingen die niet deelnemen aan deze lessen , krijgen die tijd les van de groepsleerkracht. Er wordt echter geen
nieuwe leerstof aangeboden.
Wij verzoeken u om uw eigen levensbeschouwelijke voorkeur voor de lessen GVO en HVO op het hierbij gevoegde
aanmeldingsformulier te vermelden.
Mocht er een andere levensbeschouwelijke richting zijn dan wij kunnen aanbieden (bijvoorbeeld bij onvoldoende
deelname), dan hebt u de mogelijkheid om onderaan het aanmeldingsformulier ook een 2e keuze kenbaar te
maken (maar dit is uiteraard niet verplicht).
Mocht uit onze inventarisatie blijken dat er voldoende belangstelling is, dan zal er contact worden opgenomen
met de betreffende organisatie of er een docent/docenten beschikbaar is/zijn.
Indien u geen gebruik wilt maken van een van deze mogelijkheden hoeft u het aanmeldingsformulier niet te
retourneren.
Mocht u thuis geen mogelijkheid tot printen hebben, kunt u het onderstaande aanmeldingsformulier bij een van
de groepsleerkrachten vragen.
Met vriendelijke groet, Karin Klein, schoolleider OBS De Tamboerijn
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Aanmeldingsformulier GVO en HVO 2015-2016 (1e en 2e keuze)
Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor deelname aan de lessen GVO of HVO in het schooljaar 2015-2016.
De lessen vinden wekelijks plaats, maar kunnen pas doorgaan wanneer minimaal 7 leerlingen zich hebben
aangemeld, er een docent beschikbaar is en bij diverse docenten dit op eenzelfde tijdstip kan plaatsvinden.
De opgave geldt voor het gehele schooljaar.
Naam ouder / verzorger

: …………………………………………………………….

Adres

: …………………………………………………………….

Postcode en woonplaats

: …………………………………………………………….

Handtekening

: …………………………………………………………….

1e keuze:
Deelnemende kinderen
(voornaam + achternaam)

Is komend
schooljaar
leerling
van groep

Gewenste levensbeschouwelijke
richting
U kunt kiezen uit:
HVO of PC of RK of Isl. of Hin.

1
2
3
4
HVO = humanistisch
Isl. = islamitisch

PC = protestants-christelijk
Hin. = hindoeïstisch
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Indien uw 1e keuze niet gehonoreerd kan worden (bij onvoldoende deelname/of indien geen docent
beschikbaar is) neemt mijn kind deel aan de volgende lessen.
2e keuze:
Deelnemende kinderen
(voornaam + achternaam)

Is komend
schooljaar
leerling
van groep

Gewenste levensbeschouwelijke
richting
U kunt kiezen uit:
HVO of PC of RK of Isl. of Hin.

1
2
3
4
HVO = humanistisch
Isl. = islamitisch

PC = protestants-christelijk
Hin. = hindoeïstisch

RK = rooms-katholiek

Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen, vragen wij u dit formulier in te vullen en in te leveren bij de
groepsleerkracht vóór 27 maart 2015.
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