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Doel: Dezelfde vorming lessen aanbieden met thema’s uit de methode Trefwoord.
We bieden deze aan vanuit een Algemeen vormend perspectief en vanuit het
Christelijk vormend perspectief.
De volledige invulling betreffende de identiteit van de Wereldwijzer is vastgelegd in
een document in samenwerking met ouders -> identiteit op de WW.
Werkwijze:
- Op de Wereldwijzer geven we Algemeen VormingsOnderwijs (AVO) en
Christelijk VormingsOnderwijs (CVO).
- Dit onderwijs geven wij twee keer in de week een half uur met behulp van
de methode ‘Trefwoord’. De methode is leidend voor de inhoud/
doelstellingen/ thema’s van de lessen, maar de vormgeving van de lessen
vullen de desbetreffende leerkrachten zelf in, passend bij de visie op de rest
van ons onderwijs.
Daarnaast maken we gebruik van onze algemene methodiek: het
ombouwen van de lessen waar dit nodig is om het onderwijs passender te
maken voor onze leerlingen en meer te laten aansluiten bij de behoeften
van de leerlingen. Ook worden er in deze lessen veel creatieve werkvormen
ingezet.
- Ouders geven aan op het inschrijfformulier welke richting gekozen wordt.
Hier wordt in principe niet in gerouleerd. Bij gegronde redenen kan na
overleg met de leerkracht / coördinator gewisseld worden. De wisseling zal
in een volgend schooljaar ingaan.
- De kinderen gaan op dinsdag en donderdagmorgen naar die vorming
waarvoor bij inschrijving is gekozen. De inhoudelijke invulling is de
verantwoordelijkheid van de betreffende leerkracht die bevoegd is voor het
geven van deze vorm van levensbeschouwing.
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Sinds leerjaar 2021/2022 hebben we gekozen voor twee vaste leerkrachten
die beide lessen AVO/ CVO geven. De CVO lessen worden aangeboden
door een leerkracht met een Christelijke achtergrond en de AVO lessen
worden aangeboden door een leerkracht met een Algemene achtergrond.
We vinden vormingsonderwijs op leeftijdsniveau het uitgangspunt. Met het
huidige aantal kinderen op het HBC, kunnen we dat (nog) niet organiseren,
en daarom doen we dit met gemêleerde groepen en differentiëren we naar
niveau.
Feestdagen: Op Christelijke feestdagen is er een aanbod vanuit het
Algemeen vormend perspectief en het Christelijk vormend perspectief.
Hierbij proberen we elkaar zoveel mogelijk tegemoet te komen en
verbinding te creëren.
We houden zoveel mogelijk rekening met andere geloofsovertuigingen. We
streven hierbij altijd naar een passende oplossing voor al onze leerlingen.

