
 

 

 

 

 

Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO/HVO)  

Aanmeldingsformulier voor ouders / verzorgers 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

Op onze school bestaat al enkele jaren de mogelijkheid dat uw kind (kinderen) het vrijwillige keuzevak 

godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (resp. GVO of HVO) kan (kunnen) volgen.  

GVO en HVO bieden de leerlingen een mogelijkheid te werken aan hun eigen levens-beschouwelijke 

vorming. Het biedt ouders (verzorgers) een extra kans hun kind kennis te laten maken met een bepaalde 

levensovertuiging dan wel deze zelf te laten ontwikkelen op een manier die aansluit bij uw eigen 

(levensbeschouwelijke) voorkeur. 

GVO en HVO vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de openbare school en de lessen worden dan 

ook niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door vakleerkrachten van de GVO- en HVO-

organisaties. Onze school is dus gastheer voor GVO/HVO. De lessen vinden 1 x per week binnen schooltijd 

plaats, duren 3 kwartier en zijn voor u kosteloos. 

Indien u uw kind (kinderen) wilt laten deelnemen, vragen wij u dit aanmeldingsformulier in te vullen en in 

te leveren bij de groepsleerkracht en wel vóór 20 april 2019. 

In onze school kunnen wij de volgende vormen van GVO of HVO aanbieden:  

 geestelijk vormingsonderwijs, waarbinnen aandacht geschonken wordt aan het  

     christendom(GVO)  

 humanistisch vormingsonderwijs (HVO) 

 

Voorbehoud: het doorgaan van de lessen G/HVO is wel afhankelijk van de belangstelling. 

Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl 

 

Bij deze brief ontvangt u ook van de beide docenten een uitleg over de inhoud van GVO en HVO. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorine de Jong 

 

http://www.gvoenhvo.nl/


 

 
 
 
 
 

 
 

Godsdienstig en Humanistisch Vormingsonderwijs (GVO/HVO)   
Aanmeldingsformulier 2019/2020 voor ouders en verzorgers  
  
  
Hierbij geeft  

Naam ouder / verzorger: …………………………………………………………………………………………………………..  

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

postcode: …………………..      woonplaats: …………………………………………………………………………………….  

  
de volgende kinderen op voor deelname aan GVO of HVO in het schooljaar 2019/2020 op de 
Griftschool:  
  
  
  

 

deelnemende kinderen 

 

is leerling 

van groep  

 

gewenste levensbeschouwelijke richting 

(kiezen uit GVO / HVO) 

 

   

   

   

   

  
  
  
Handtekening  

………………………………………………………………….  
  
 


