
HVO nieuws (Humanistisch Vormingsonderwijs)     

 

Beste ouders, verzorgers, 

Het einde van het schooljaar nadert, hoogste tijd dus voor een verslagje van de afgelopen maanden! 

 

In groep 6 en 7 hebben we de thema’s ‘Dat bepaal ik toch zeker zelf’ (over autonomie) en 

‘Verslaving’ behandeld. 

In het eerste thema kwam ter sprake wat je bijvoorbeeld al wel zelf (vindt dat je) kunt, maar nog niet 

mag, wat je wel al zelf mag bepalen en waar het vanaf hangt of jij iets zelf mag bepalen. Het begrip 

verantwoordelijkheid kwam ter sprake. 

Hierbij deden we rollenspelen als: ‘vragen om zakgeldverhoging’ , later opblijven, alleen thuisblijven 

etc. Etc. 

Erg leuk en ook leerzaam om te doen met en voor ze en ze deden het erg goed en creatief! 

We keken er ook een filmpje over van ‘De vloer op jr’ (‘Ik wil zelf beslissen!’) en bespraken hoe we de 

reacties van de spelers vonden en hoe we zelf gereageerd zouden hebben. 

 

Bij het thema ‘Verslaving’ gingen we via gesprekken over Goede en Slechte gewoontes, een 

challenge bij een ‘slechte gewoonte’ van jezelf, naar wanneer het een verslaving wordt. 

Welke verslavingen bestaan er? Wat zijn oorzaken? Is het je eigen schuld? Kom je het tegen in je 

omgeving? Ter sprake kwam o.a. lachgas(afval). 

Hierover hebben we een filmpje gezien waarin bleek dat het minder onschuldig was dan de 

hoofdpersonen dachten. 

 

Maar we hebben uiteraard ook minder zware onderwerpen behandeld! 

In de gymzaal deden we bijvoorbeeld ‘inspringtheater’. 

Hierbij mochten de kinderen in duo’s iets uitbeelden van wat ze zich zouden blijven herinneren van 

dit schooljaar. 

Als je als kijker wist wat er uitgebeeld werd, mocht je meespelen. Zo kon het gebeuren dat de hele 

groep zonder geluid met één groot toneelstuk bezig was! Mooi om die samenwerking en focus te 

zien. 

 

Met groep 8 hebben we de laatste paar lessen ingevuld met rollenspel en argumenten bedenken, 

gesprekstechnieken (‘NIVEA’, ‘Laat OMA thuis’, etc. Uw kind kan u vast de uitleg geven) via spel en 

inspringtheater in de gymzaal. 

Ook hebben ze met elkaar besproken waar ze naar uitkeken op de middelbare school en waar ze 

tegenop zagen.  

 

 



Ik heb afscheid van ze genomen door met de hele groep een ‘reactiespel’ te spelen, wat erg leuk en 

verrassend was! Als onderdeel van een groep ben ook jij een belangrijke schakel! Een gezellige 

afsluiting met een gezellige groep met twee gezellige juffen die zo sportief waren om mee te doen: 

juf Lisette en juf Frederike. Bedankt juffen! 

 

Ik wens iedereen en groep 8 in het bijzonder, alvast een goed eind van dit schooljaar en een hele 

fijne vakantie toe!  

En voor de groepen 6 en 7 (groep 5 had deze keer een aparte nieuwsbrief): Tot volgend schooljaar! 

 

Hartelijke groet,  

Petra westra 

 

Docente Humanistisch Vormingsonderwijs    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


