HVO
Eindelijk 24 augustus was het zover, na maanden mocht ik weer les komen geven op de Rozebottel. Wat
was dat lang geleden. Het was heel fijn om de kinderen en het team weer te zien.
Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Nicolien Lip en geef HVO lessen op verschillende scholen in
Drenthe en woon met mijn man Niels en zoon Daan in Hoogeveen.
Dinsdagochtend van 10.30 tot en met 12 uur ben ik op de Rozebottel. Groep 5/6 van 10.30 tot en met 11.15
en groep 7/8 van 11.15 tot en met 12.00 uur.
Wat is HVO?
HVO staat voor Humanistisch Vormingsonderwijs.
Alles wat je meemaakt in je leven vormt je. Je leert van de mensen om je heen, van de ervaringen die je
thuis hebt, op school, op de sportclub, tijdens je hobby, op je werk enz. Met andere woorden; leren door of
vanuit ervaringen.
Tijdens de HVO lessen, werk ik met de leerlingen aan deze ervaringen, door het behandelen van
verschillende thema’s. Ervaren door zelf te doen, mee te maken en door te maken. Kinderen worden op
speelse wijze aangemoedigd met elkaar te delen wat ze denken, voelen, willen en doen.
In beide groepen ben ik gestart met de vraag: ‘Wat heb ik nodig om mij goed te voelen in de klas?’.
Leerlingen hebben er over nagedacht hoe ze met elkaar een leuke klas kunnen maken. Wij hebben met
elkaar gesproken over hoe je naar elkaar om wilt kijken in de klas.
In de daarop volgende lessen hebben wij het thema ‘ Wie ben ik?’ onderzocht. Aan de hand van een verhaal
hebben de kinderen hierover met elkaar van gedachten gewisseld.
Hieronder staan een aantal vragen die wij besproken hebben.

-

Wat is typisch jij?
Ben je overal jezelf?
Ben jij blij en gelukkig dat jij jezelf bent.
Heb jij wel eens dat je graag iets wilt, maar wat je niet kunt?
Zou je dingen aan jezelf willen veranderen?

Als verwerkingsopdracht hebben de kinderen een persoonlijke handafdruk gemaakt. In deze hand hebben
de kinderen dingen geschreven en getekend die weergeven wie zij zijn.
Dit was voor mij en de kinderen een mooie start om elkaar (nog) beter te leren kennen.
Met hartelijke groet,
Nicolien Lip

