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Oudergesprekken voor alle groepen 1 t/m 4
Op vrijdag 4 november vanaf 19.00 uur kunt u zich via parro inschrijven voor een
oudergesprek. Mocht u recent een gesprek hebben gevoerd en de leerkracht heeft met u
besproken dat inschrijven niet noodzakelijk is dan hoeft u geen actie te ondernemen.

HVO over goed leven
Het doel van HVO is iets leren over hoe je van je leven een goed leven kan maken.
Bij HVO onderzoeken we ideeën over goed leven vanuit het humanisme:
Natuurlijkheid: mensen zijn onderdeel van de natuur (en de natuur van ons) en daarom
moeten we goed zorgen voor de natuur.
Gelijkheid: mensen zijn allemaal gelijk (namelijk mens) én uniek en daarom is het goed
om je in te zetten voor gelijke behandeling en gelijke kansen.
Vrijheid: mensen hebben de vrijheid om keuzes te maken en daarom is het goed om te
waken dat die vrijheid er voor iedereen is en dat we rekening houden met de
vrijheid van anderen.
Verbondenheid: mensen hebben elkaar nodig en daarom is het goed om je in te zetten
voor goede onderlinge verhoudingen.
Redelijkheid: mensen kunnen goed nadenken over hun mening en over wat ze doen en
daarom is het goed om steeds zorgvuldig af te wegen of jouw ideeën over goed
leven voldoende meewegen in je denken en doen.
In de eerste periode hebben de leerlingen nagedacht over de betekenis van de
bovenstaande ideeën voor henzelf en onderzocht of ze deze ideeën kunnen laten
meewegen bij het vormen van enkele meningen.
Vragen en opmerkingen over HVO kunnen naar: stefangrubben@online.nl
Met vriendelijke groet,
Stefan Grubben
docent HVO

Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie
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