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HVO (over) kiezen
Ouders op een openbare basisschool kunnen ervoor kiezen om hun kind aan te melden voor
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs. Graag geef ik hier enige informatie over humanistisch
vormingsonderwijs. Voor andere levensbeschouwingen kijkt u op www.vormingsonderwijs.nl.
In de HVO-lessen onderzoeken we verschillende onderwerpen zoals geluk, dieren, gelijkheid,
vrijheid, humor en lachen, natuur, reclame, vooroordelen en discriminatie, eerlijkheid en bezit. We
proberen daarbij waarden en normen op het spoor te komen, zodat leerlingen in concrete situaties
weloverwogen kunnen kiezen wat zij het belangrijkste vinden.
Een voorbeeld: Stel je kunt wel wat geld gebruiken, want er is iets wat je graag wilt kopen. In de
basisschoolleeftijd kan je misschien hier of daar een klusje doen. Als je straks 13 bent, mag je
reclamefolders rondbrengen. Dat is mooi, want naast geld verdienen ben je dan veel aan het lopen
in de buitenlucht, wat goed is voor je gezondheid. Aan de andere kant kosten die folders veel papier,
inkt en energie. Wat kies jij: geld verdienen en gezondheid of een schoon milieu? Hoe kies jij: stel
dat jij een schoon milieu het belangrijkste vindt, maar je bedenkt ook dat als jij die folders niet
rondbrengt, iemand anders het wel doet. Zoek je dan toch een ander baantje omdat jij 'een schoon
milieu' voorop stelt, los van het feit dat anderen die folders dan toch wel rondbrengen?
Nog een voorbeeld: Stel je bent dol op hamburgers, kipnuggets, spareribs, broodje döner en/of
andere heerlijke vleesgerechten. Aan de andere kant bedenk je dat je geen enkel dier kent dat
vrijwillig dood wil, maar om dat lekkere vlees te krijgen moeten dieren toch dood. Wat kies jij: lekker
eten of het leven van dieren? Hoe kies jij: stel dat jij het leven van dieren het belangrijkste vindt,
maar je bedenkt ook dat als jij geen vlees eet, er echt niet minder dieren worden gedood. Zou je
dan toch geen vlees eten omdat jij 'het leven van dieren' voorop stelt, los van het feit dat er net
zoveel dieren gedood worden?
Als u uw kind wilt opgeven voor vormingsonderwijs, stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar
trinoom.administratie@kansenkleur.nl o.v.v. naam leerling, leerjaar en levensbeschouwing van uw
keuze.
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stefangrubben@online.nl.
Met vriendelijke groeten,
Stefan Grubben
docent HVO
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