Humanistisch vormingsonderwijs en levensbeschouwing (HVO)

Ruth Derksen - Docent HVO

Beste ouders en/of verzorgers,
Op ’t Sçhrijverke wordt ook in het nieuwe schooljaar weer het keuzevak Humanistisch
vormingsonderwijs aangeboden. Graag vertel ik u over de inhoud en mijn werkwijze in de hoop dat
u als ouder de meerwaarde van deze lessen ziet en uw kind daarvoor (weer) opgeeft .
Wellicht kent u de uitspraak “Van het concert des levens krijgt niemand een program”. Tegeltjes
wijsheid maar daarom niet minder waar. Want welke keuzes maken we op onze levensreis … wat is
goed voor onszelf …voor de ander en waarom? Vragen waar ook een kind, al dan niet bewust, mee
leeft en een eigen antwoord op moet gaan vinden.
Zoals: Wie ben ik en hoe zien anderen mij? Wat vind ik belangrijk? Maar ook onderwerpen als
verliefdheid, kiezen, pesten, anders zijn, wie ben ik in de grotere wereld, vrijheid, verschillen én
overeenkomsten, gevoelens, omgaan met sociale media. In de HVO les onderzoeken kinderen deze
thema’s vanuit hun eigen beleving. Ik maak daarbij gebruik van creatieve en aansprekende
werkvormen als drama, verhalen, muziek, film, schrijven, tekenen, knutselen, filosoferen en spel.
Kortom een HVO les verleidt kinderen op een leuke en speelse manier zichzelf en elkaar te
ontdekken waarbij sociale vaardigheden als vanzelf aan bod komen. De kracht van HVO lessen ligt
erin dat de onderwerpen in alle openheid en veiligheid met andere leeftijdgenootjes wordt
onderzocht waardoor zij met en van elkaar kunnen leren.
Ik werk vanuit een humanistische levensvisie die de menselijke waardigheid centraal stelt. De vrijheid
om zelf te kunnen kiezen maar ook verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn
daarbij belangrijke uitgangspunten.
HVO in een notendop:
 Kinderen communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;
 Onderzoeken en benoemen eigen ervaringen en ideeën over voor hun belangrijke
levensthema’s;
 Leren (beter)keuzes te maken én te verantwoorden;
 Lessen zijn interactief, speels en creatief.
HVO iets voor uw kind? : Geef hem/haar dan snel op. (deelname is gratis)
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op. Ik ben te bereiken via mijn email
ruthderksencoaching@gmail.com. U kunt mij ook bellen: 06-54376090
Wilt u meer weten:
Humanistisch vormingsonderwijs?
Humanisme als levensbeschouwing?

: http://www.hvoprimair.nl/ouders
: www.humanistischverbond.nl

