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Waarom Hallo Wereld? 

 

Openbaar onderwijs is naar onze mening bij uitstek de plek waar:  

• Verschillende overtuigingen en levensbeschouwingen op een gelijkwaardige manier tot hun 

recht en tot ontwikkeling kunnen komen. 

• Leerlingen kunnen leren van verschillen tussen mensen en daarmee leren omgaan. Het 

credo van  het openbaar onderwijs; "Iedereen is Welkom” krijgt zichtbaar en voelbaar 

inhoud. 

• Om dit vorm en inhoud te geven binnen onze scholen willen we graag intensiever 

samenwerken met HVO en GVO en deze vakken verbinden met burgerschap, sociale 

vaardigheden en geestelijke stromingen.   

 

   Bron: stafbureau Op Kop 

Niet apart maar samen  

 

De leerlingen… 

• oefenen in creatief denken, 

• denken na over hun kijk op het leven en onderzoeken verschillende antwoorden op 

universele levensthema’s, 

• horen verhalen uit verschillende religies en levensbeschouwingen, praten en werken met 

elkaar over de betekenis, 

• leren respectvol omgaan met andere levensbeschouwingen en culturen, 

• oefenen sociale vaardigheden, groeien in zelfvertrouwen. 



Leren samenleven en samenwerken met acceptatie van verschillen 

Hallo Wereld in de praktijk 

 

Door docententeams zijn de volgende keuzes gemaakt: 

● Alle leerlingen worden betrokken bij de Hallo Wereld lessen, dit kan vanaf groep 1 t/m 8 

● Er wordt gewerkt aan de hand van (3) thema’s per schooljaar 

● Uitgangspunt is dat de hele klas mee doet en krijgt per thema GVO, HVO & IVO lessen 

● Met deze verdeling heeft een thema een looptijd van 10 tot 12 weken en werk je gedurende het 

schooljaar 3 thema’s uit. De verdeling kan zich aanpassen i.v.m. vakanties e.d., twee lange thema’s, 

1 kort thema b.v.) of specifieke wensen in de school 

● Gedurende het hele schooljaar wordt er naast de Hallo Wereld les van de vakdocent, door de 

groepsleerkracht burgerschap/sociale vaardigheden gegeven. Ook deze lessen worden gegeven 

vanuit het Hallo Wereld thema voor verbinding tussen de lessen van de vakleerkrachten en de 

groepsleerkrachten 

Voorbeelden van thema’s: 

Ik, Jij, Wij 

Moed 

Natuur 

Kijken met andere ogen 

 



 

HVO in notendop  

HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt. 

Vanuit de humanistische levensbeschouwing, die het mensbeeld centraal stelt, worden er levensvragen centraal gesteld 
waarbij we de kinderen begeleiden in: 

Jezelf leren kennen 

De ander leren kennen 

Keuzes leren maken 

 Verschillen leren respecteren 

Verantwoordelijkheid leren nemen 

Kernwoorden hierbij zijn zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, verbondenheid en gelijkwaardigheid 

 

GVO in notendop 

Wil kinderen helpen om: 

Een eigen kijk op het leven te ontwikkelen 

Vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalen traditie, feestdagen en rituelen 

Uitdrukking te geven aan eigen ervaringen rond leven en geloof 

Als wereldburger respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen 



 

IVO In notendop  

Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving, er is aandacht voor alle godsdiensten 

Lessen gaan vanuit de acht islamitische basiswaarden: hulpvaardigheid, gastvrijheid, individuele 
verantwoordelijkheid, nederigheid, leergierigheid, respect, vergevingsgezindheid en het nakomen van beloftes 

Samenwerking vakleerkracht en groepsleerkracht 

 

Het doen slagen van de Hallo Wereld lessen heeft onder andere te maken met de samenwerking 

tussen de groepsleerkracht en de vakleerkracht. Deze zijn beide tijdens deze lessen aanwezig wat 

een veilige, stimulerende sfeer creëert. Er wordt de kinderen een rijke leeromgeving geboden 

waarin de kinderen gelegenheid krijgen een eigen waarden besef te ontwikkelen en liefdevolle 

vriendelijkheid voor zichzelf en anderen. 

De vakdocenten G/HVO voelen zich nog meer betrokken bij de school waar ze met Hallo Wereld 

werken.  

Groepsleerkrachten benoemen in evaluaties met trots dat zij een verbetering van sfeer en 

klassenklimaat in de school en de klas waarnemen als ze met Hallo Wereld werken. 



 

Reactie van leerlingen 

 

Thema "Moed" 

 

Thema "Met andere ogen" 



Om over na te denken 

 

Wat kan Hallo Wereld uw kind brengen? 

 

 

 


