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Wat maakt mij uniek? Wat is liefde? Wanneer is iemand je

vriend? Wie heeft de wereld gemaakt? Wat is goed om te doen?
Kinderen zitten vol vragen. Vormingsonderwijs helpt uw kind
om een eigen antwoord te vinden op levensvragen.

Met speciale lesmethoden en gevarieer-

Uniek recht en keuzemogelijkheid

beelden en verhalen aangereikt om le-

onderwijs ontvangen. Dat is een uniek

de werkvormen krijgt uw kind woorden,

vensvragen te onderzoeken. Zo inspireert
onze vakdocent uw kind om een eigen

levensvisie en identiteit te ontwikkelen.
In de lessen leren we ook om respect te
hebben voor anderen.

Wat wij uw kind bieden:

• een lesuur per week aandacht voor
levensvragen;

• ruimte voor eigen inbreng en dia-

Uw kind kan onder schooltijd vormingsrecht, vastgelegd in de wet. Het is

bedoeld voor ouders/verzorgers van

kinderen op openbare basisscholen of

op samenwerkingsscholen. Het volgen

van vormingsonderwijs is een vrijwillige

keuze van u als ouder/verzorger. U kunt

kiezen voor boeddhistisch, hindoeïstisch,
humanistisch, islamitisch, katholiek of
protestants vormingsonderwijs.

loog;

• vertrouwd raken met verhalen uit

verschillende levensbeschouwingen
en tradities;

• ontwikkeling van een eigen kijk op
het leven;

• leren respect te hebben voor

andere levensovertuigingen en
culturen.

‘Je komt meer over
jezelf te weten...
maar ook over
anderen’

Kies ook voor

vormings
onderwijs

Hindoeïstisch
vormingsonderwijs

Het hindoeïstisch vormingsonderwijs laat
uw kind kennismaken met de hindoe-

goden, gebruiken en culturele achter-

gronden om zo meer inzicht en begrip te
krijgen voor de wereld en voor elkaar.

De lessen reiken uw kind de belangrijkste

waarden van het hindoeïsme aan. Daarbij
gaat het om: geweldloosheid, verdraagzaamheid, liefde voor mens, dier en de

Boeddhistisch

schepping, respect, discipline, reinheid,
rechtvaardigheid, spiritualiteit, spaarzaamheid, vriendelijkheid, discipline,

assertiviteit, kunst en ‘seva’ (dienstbaarheid).

De onderliggende onderwijsfilosofie is

‘Ahimsa Karmo Dharma: geweldloosheid is
mijn fundamentele waarde’.

vormingsonderwijs

Kinderen hebben een natuurlijk verlangen

Los de
woordzoe
ker
op

om iets te onderzoeken en te ontdekken.
Boeddhistisch vormingsonderwijs sluit

daarop aan. Door uitwisseling van ervarin-
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rust, verstilling en tevredenheid;
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tussen jezelf en de wereld om je heen;
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gen en ideeën onderzoeken kinderen wat
voor hen kunnen betekenen. Onder het
motto: neem niets voor waar aan, maar

helpend is. En dan niet alleen voor jezelf,

ken zijn:

• het richten en vasthouden van de
• het ontdekken van de waarde van
• het verkennen van verbondenheid

• het ervaren en ontwikkelen van lief-

devolle vriendelijkheid voor jezelf en
anderen.

Humanistisch
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Oplossing:

wijs onderzoekt uw kind levensvragen op

Katholiek

manier. Dit geeft kinderen de gelegenheid

Bij lessen katholiek vormingsonderwijs

vormingsonderwijs

Bij lessen humanistisch vormingsonder-

vormingsonderwijs

een interactieve, speelse en creatieve

om zo een eigen waardenbesef en een

vriendschap, anders zijn, de toekomst,

Protestants

tussen kinderen neemt een belangrij-

De lessen protestants vormingsonderwijs

onderzoeken van overeenkomsten en

kind aan bijbel- en spiegelverhalen. Onze

eigen kijk op het leven te ontwikkelen.
De lessen gaan over thema’s als

bang zijn, feest, arm en rijk. De dialoog
ke plaats in. Er is ook ruimte voor het

verschillen tussen humanisme en andere
levensbeschouwingen.

werkingsscholen bieden kinderen

wekelijks een lesuur vormingsonderwijs van een vakdocent. De school

inventariseert jaarlijks de aanvragen
van ouders en roostert de lessen

zo in dat uw kind geen kernvakken
mist, zoals rekenen en taal. Aan

deze lessen zijn voor u geen kosten

bol van de feesten met hun verhalen en

rituelen. De kinderen worden uitgenodigd

verbinden thema’s uit het leven van uw

vormingsonderwijs

Jezus Christus is onze belangrijkste

vakdocenten leren leerlingen zelf beteke-

Bij de lessen islamitisch vormings-

steren zijn de grote feesten die over Hem

nis te geven aan deze verhalen.

denken over grote en kleine thema’s in

Openbare basisscholen en samen-

katholieke traditie. Het kerkelijk jaar staat

Islamitisch

vormingsonderwijs

De verhalen helpen kinderen om na te

Vormingsles in de
praktijk

ontdekt uw kind de rijkdom van de

hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan

vertrouwen, opnieuw beginnen, liefde of
de natuur. Uw kind ontdekt: ook ik hoor

erbij. De lessen nodigen uw kind uit zich

te verwonderen en zorgzaam om te gaan
met anderen en de wereld.

Er is in de lessen veel ruimte voor gesprek.
Vaak maakt de vakdocent gebruik van

kunst, muziek, spel, beweging of drama.

om deze te ontdekken en mee te nemen in
hun eigen leven.

inspiratiebron. Kerstmis, Pasen en Pink-

onderwijs maakt uw kind kennis met de

basisbeginselen van de islam en belangrijke religieuze gebeurtenissen zoals de

feesten. De kinderen leren om zelfstandig
te denken, open te staan en respect te

hebben voor andersdenkenden en anders-

vertellen. Samen met de leerlingen gaat

de leerkracht het jaar rond. Samen maken
ze bijvoorbeeld een kerststal of een paaskaars. Ook gaan er klassen op excursie
naar een katholieke kerk.

gelovigen.

Voor katholieken zijn de dagelijkse

In het lesmateriaal vormen acht islamiti-

kaarsje aansteken. Je hoeft niet katholiek

sche basiswaarden de inhoudelijke kern:

hulpvaardigheid, gastvrijheid, individuele

rituelen ook heel belangrijk, zoals een
te zijn om dit te doen.

verantwoordelijkheid, nederigheid, leergierigheid, respect, vergevings-

gezindheid en het nakomen van beloftes.

Op deze manier ontvangt uw kind onderwijs

over de islamitische geloofsleer (aqieda), de
geloofspraktijk (‘ibada) en ethiek (achlaaq).

verbonden. De rijksoverheid betaalt
het vormingsonderwijs.

www.vormingsonderwijs.nl

Vormingsonderwijs
voor uw kind?
Dat kan!

De school biedt vormingsonderwijs
al aan

U kunt uw kind elk schooljaar opgeven via
de school.

De school biedt nog geen
vormingsonderwijs aan

U vraagt de directeur van de school om

vormingsonderwijs. De directeur zal dan

onderzoeken of nog meer ouders geïnte-

resseerd zijn. De school heeft wettelijk de

plicht een inventarisatie naar de behoefte
onder ouders uit te voeren.

Contact opnemen met de
medezeggenschapsraad

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Daarin praten ouders

en leerkrachten mee over de inhoud en
de organisatie van het onderwijs op de

school. De medezeggenschapsraad kan

ook meedenken over het aanbieden van
vormingsonderwijs.

030 - 760 4800
www.vormingsonderwijs.nl
Centrum voor Vormingsonderwijs
Bezoekadres

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Postadres

Postbus 40282

3504 AB Utrecht
info@vormingsonderwijs.nl

