Meer informatie?
Op www.pcgvo.nl vindt u nog meer informatie.
Zijn er al godsdienstige vormingslessen op uw school?
Dan vertelt de docent u graag meer over de inhoud en de
lesmethodes.

Verhalen
  leven

Een uitgelezen kans
PC GVO helpt uw kind om:
• een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
• vertrouwd te raken met de bijbelse
verhalentraditie;
• uitdrukking te geven aan eigen ervaringen
rond leven en geloof;
• als wereldburger respect te hebben voor
andere geloven, levensovertuigingen en
culturen.

PC GVO biedt:
• enthousiaste en bekwame vakdocenten;
• ruimte voor eigen inbreng van de kinderen;
• kwalitatief goed onderwijs.

Volg ons via
Protestants Centrum GVO   Joseph Haydnlaan 2a | Postbus 8504 | 3503 RM Utrecht | 030 - 880 1880 | info@pcgvo.nl

Protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare scholen

Wilt u godsdienstige vormingslessen
voor uw kind?
Vraag het de directie! Op veel openbare scholen krijgen
leerlingen wekelijks een lesuur PC GVO. Op uw school nog
niet? Benader dan de directeur. Een openbare school is

Kinderen zitten vol vragen. ‘Wie ben ik? Bestaat er een God?
Waar ga je heen als je dood gaat?’ ‘Komt mijn konijn in de hemel?’
‘Hoe maak ik het goed met mijn vriendin?’ Het protestants godsdienstig
vormingsonderwijs (PC GVO) helpt uw kind om een eigen antwoord op deze
vragen te vinden.

Betekenisvolle verhalen
Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen
laten ervaren wat het geloof in God kan betekenen, voor
mensen van toen en kinderen van nu. Uw kind luistert naar
bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen en gaat op
ontdekkingsreis naar de betekenis. Wat heeft een verhaal ons
te vertellen? Zijn er overeenkomsten met situaties in de klas,
thuis of wat je ziet op het Jeugdjournaal? Uw kind ontdekt
onder meer het verhaal achter de feestdagen, symbolen en
rituelen in het christelijk geloof.

Persoonlijke vorming
Met speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen, zoals
rollenspel, kringgesprek en creatieve opdrachten, inspireert
de vakdocent om een eigen levensvisie te ontwikkelen. Wat
vindt, voelt en gelooft uw kind? Welke waarden en normen
zijn belangrijk? Aan de hand van de verhalen krijgt uw kind
gereedschap om zijn of haar eigen visie te verwoorden. In de
lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen
en hoe zij in het leven staan.

wettelijk verplicht om godsdienstige vormingslessen praktisch
mogelijk te maken op verzoek van de ouders. Bij zeven of meer
aanmeldingen komt een vakdocent van ons de lessen geven. De
school probeert de lessen zo in te roosteren dat uw kind geen
kernvakken mist. Er zijn geen kosten verbonden aan de lessen.

Betrokken en betrouwbaar
Bij PC GVO kan uw kind op verhaal komen. Er is tijd en ruimte
voor gesprekken over persoonlijke ervaringen. Dat kan gaan
over ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte en verlies of
veranderingen zoals verhuizen. Maar ook over de omgang
met andere leerlingen. Hoe reageer je op onbegrip, ruzie en
pestgedrag? In een sfeer van wederzijds vertrouwen kunnen
de kinderen aan elkaar én de docent hun eigen verhaal
vertellen. De docenten werken zorgvuldig aan een veilige
lessituatie zodat alle kinderen tot hun recht komen.

‘Krijgen we dit jaar
weer GVO les?
Yes!’

