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Godsdienstig Vormingsonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs 

Aanmeldingsformulier voor ouders / verzorgers 

 

Geachte ouder/verzorger, 

 

U ontvangt deze brief omdat wij jaarlijks een inventarisatie moeten maken voor godsdienstonderwijs of 

humanistisch vormingsonderwijs. 

Op de nieuw op te richten dorpsschool Scheerwolde is het komend schooljaar mogelijk het vrijwillige 

keuzevak Godsdienst of Humanischtisch vormingsonderwijs te volgen. Dit zal onder de normale 

schooltijden vallen. De HVO en GVO lessen kunnen alleen doorgaan als er minimaal 7 leerlingen 

deelnemen aan één van de lessen. Mocht de belangstelling voor HVO te minimaal zijn dan hebben de 

leerlingen altijd nog de mogelijkheid om deel te nemen aan GVO.  

GVO biedt ouders (verzorgers) een extra kans hun kind kennis te laten maken met een bepaalde 
levensovertuiging. De lessen worden gegeven vanuit de protestants christelijke levensovertuiging. Kinderen 
maken kennis met het christendom (en andere godsdiensten) en de Bijbel. Door verhalen, symbolen en 
gebruiken krijgen de leerlingen inzicht in de wereld van geloven. In woorden en taal om over hun eigen 
levensbeschouwing na te denken. 

HVO houdt het volgende in: 

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema's als liefde, dood, 

identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord 

op. In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen 

dergelijke vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.  

De leerlingen:  

 onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën;  

 leren zelf keuzes te maken en te verantwoorden;  

 worden aangemoedigd te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen;  

 en leren open te blijven staan voor de mening van anderen.  

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan. En leren ze eigen waardebesef en 

levensovertuiging te ontwikkelen. Om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, 

waarden en levensovertuiging. 

 

GVO en HVO vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsschool en de lessen 

worden dan ook niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door vakleerkrachten van de 

GVO- en HVO-organisaties. Onze school is dus gastheer voor GVO en wellicht komend jaar ook voor 

HVO. De lessen vinden 1 x per week onder schooltijd plaats, duren 3 kwartier en zijn voor u kosteloos. 

Wilt u dat u kind deze lessen na de zomervakantie niet volgt, dan zullen de groepsleerkrachten uw kind 

tijdens de GVO en HVO lessen opvangen en zullen zij extra werk voor uw kind organiseren. 

 

Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen, vragen wij u dit aanmeldingsformulier voor vrijdag 3 

juli in te vullen en in te leveren bij de groepsleerkracht. De aanmelding is nodig i.v.m. de financiering. 

De lessen GVO gaan door bij een aanmelding van minimaal 7 leerlingen, dit geldt ook voor de lessen 

HVO. Bij minder aanmelding zullen wij moeten afwachten of het rijk geld wil vrij maken voor onze 

GVO en HVO lessen. 

 

Indien u vragen heeft horen wij dat graag. 

 

Voorbehoud: het doorgaan van de lessen GVO en HVO is wel afhankelijk van de belangstelling. 

Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Daniel Jansma 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gvoenhvo.nl/


 

 2  

 

 

Aanmeldingsformulier ouders 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Godsdienstig Vormingsonderwijs en Humanistisch Vormingsonderwijs 

Aanmeldingsformulier 2019-2020 voor ouders en verzorgers 

 

 

Hierbij geeft 

naam ouder (verzorger) : ……………………………………………………………………………… 

adres    : ……………………………………………………………………………… 

postcode   : …………      woonplaats : ………………………………………… 

 

 

De volgende kinderen op voor deelname aan GVO of HVO in het schooljaar  

2019-2020 BS De Lepelaar te Scheerwolde: 

 

 

 

deelnemende kinderen 

 

is leerling 

van groep 

(in 2019-

2020) 

Deze leerling 

volgt GVO 

(keuze aangeven 

per leerling) 

 

Deze leerling 

volgt HVO 

(keuze aangeven per 

leerling) 

 

    
 

   
 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

Handtekening 

   …………………………………………………………………. 

 


