
of wolkjes?

Levensbeschouwing 

Juist in het 

openbaar onderwijs

Levensbeschouwing 
in de openbare school brengt 

verbinding. Het raakt het hart van 
leerlingen en personeel. Door hier 
actief aandacht aan te besteden, 

gaat de identiteit van de 
openbare school leven.

Hoe komen 
ideeën in 

mijn hoofd?
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Het unieke karakter van het openbaar onderwijs is dat 
het uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle mensen 
en alle levensbeschouwingen. De kernwaarden ‘ieder-
een welkom’, ‘iedereen benoembaar’ en ‘wederzijds 
respect’ zijn een uitwerking van deze gelijkwaardig-
heid. Dit uitgangspunt is van grote waarde in de hui-
dige maatschappij. 

Onverdraagzaamheid tussen mensen met verschil-
lende levensbeschouwingen komt vaak voort uit 
onbekendheid met andersdenkenden en een insta-
biele identiteitsontwikkeling. Dit kan leiden tot (anti-) 
religieus fundamentalisme. 

Om de gelijkwaardigheid van alle mensen hoog in het 
vaandel te houden, is het van belang dat leerlingen 
een sterke identiteit ontwikkelen. 
Op die manier worden zij minder snel beïnvloed door 
fundamentalistisch gedachtegoed of onverschillig-
heid. Daarnaast is het van belang dat kinderen van 
elkaar en andersdenkenden kunnen leren. Door zich 
in een ander te verplaatsen, leren zij voorzichtig te 
zijn met (voor)oordelen. De openbare school is de  
ontmoetingsplek bij uitstek, waar leerlingen en leer-
krachten met elkaar leren praten over wat hen  
beweegt in het leven.

De openbare school is de ontmoetingsplek bij  
uitstek. Leerlingen en leerkrachten kunnen er met 
elkaar leren praten over wat hen beweegt in het 
leven. We werken daarmee aan de ontwikkeling 
van een solide basis en identiteit van de leerlin-
gen. Met een stevig moreel kader en kennis van 
de ander kunnen zij een belangrijke positieve 
bijdrage leveren aan de maatschappij. 
Met levensbeschouwing geeft u een waardevolle 
invulling aan burgerschapsvorming. In deze 
brochure leest u over de visie van VOS/ABB op 
levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. 
Ook worden enkele methoden en boeken  
gepresenteerd die aansluiten bij deze visie.

Levensbeschouwing 
en de kernwaarden  
van het openbaar  
onderwijs

‘door met kinderen in gesprek 

te gaan over levensvragen: hoe zie je de wereld? 

wat maakt je blij? en wat verdrietig? Zo vormen 

kinderen zich een beeld van zichzelf, elkaar en de 

wereld. als je daar geen aandacht aan besteedt, 

ontneem je ze de kans zichzelf en elkaar 

te leren begrijpen.’

Manon Versteeg - 
docent / onderwijsadviseur

Wie is de 
baas van 

de natuur?



3

Door werk te maken van levensbeschouwelijke ont-
wikkeling in het openbaar onderwijs, geeft u invul-
ling aan de kernwaarden. Waarden en normen zijn 
belangrijke facetten van ieders levensbeschouwing.  
Iedereen heeft een levensbeschouwing, of die nu een 
naam heeft of niet en of die aan een of meer goden is 
verbonden of niet. Het is een visie op wat goed leven 
is. Levensbeschouwelijke ontwikkeling draagt ook in 
belangrijke mate bij aan de kernwaarde ‘van en voor 
de samenleving’. 

Een leerling die van zichzelf weet dat hij bijvoorbeeld 
duurzaamheid belangrijk vindt, zal geneigd zijn hier-
aan bij te dragen. 

Tot slot biedt de kernwaarde ‘levensbeschouwing en 
godsdienst’ leerlingen de mogelijkheid om onderwijs 
te volgen binnen hun eigen levensbeschouwelijke 
traditie. Een speciale vakdocent verzorgt deze les-
sen godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs  
(g/hvo) aan leerlingen die dat wensen.

2. iedereen  
benoembaar

Benoembaarheid op de openbare  
school staat open voor iedereen, 

ongeacht levensovertuiging, 
godsdienst, politieke  

gezindheid, afkomst, geslacht 
of seksuele geaardheid.

4. waarden  
en normen

De openbare school besteedt  
actief aandacht aan uiteenlopende 

levensbeschouwelijke, 
godsdienstige en 
maatschappelijke 

waarden.

1. iedereen 
welkom

De openbare school staat open voor  
alle kinderen, ongeacht hun 

levensovertuiging, godsdienst, 
politieke gezindheid, afkomst, 

geslacht of seksuele  
geaardheid.6. Levensbeschouwing  

en godsdienst
De openbare school biedt de 

gelegenheid om levens-
beschouwelijk vormings- of 

godsdienstonderwijs  
te volgen.

5. van en voor 
de samenleving

De openbare school is van en voor 
de samenleving en betrekt leerlingen, 
ouders en personeelsleden actief bij 
de besluitvorming over doelstellingen 

en werkomstandigheden en stemt 
af met externe betrokkenen en  

belanghebbenden.

3. wederzijds  
respect

De openbare school houdt rekening 
met en gaat uit van wederzijds respect 

voor de levensbeschouwing en  
godsdienst van alle leerlingen, 
 ouders en personeelsleden.
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uit de praktijk: ‘hallo wereld’
‘Hallo wereld’ combineert g/hvo met burgerschap

In het project ‘Hallo wereld’ werken de leerkrachten van de openbare Arembergschool  

en de docenten godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) met elkaar samen.  

De school heeft g/hvo in een samenhangend thematisch pakket gecombineerd met burgerschap, sociaal- 

emotionele vorming en geestelijke stromingen. ‘Het project ‘Hallo wereld’ past echt bij het openbaar onderwijs. 

Het motto van de openbare school is immers: iedereen is welkom.  

Tot nu toe konden ouders van leerlingen in groep 7 en 8 kiezen tussen godsdienstig en humanistisch 

vormingsonderwijs, verzorgd door docenten van het Dienstencentrum. Vanaf nu worden die lessen gegeven in 

de groepen 3 tot en met 8, zonder ze te splitsen. De kinderen volgen deze lessen niet meer apart, maar samen: 

ook dat past bij de openbare school. Ze krijgen een periode hvo- en een periode gvo-lessen. 

Daarnaast besteden onze eigen leerkrachten wekelijks aandacht aan burgerschap, sociaal-

emotionele vorming en geestelijke stromingen. Dat maakt het aanbod nog breder, 

kinderen maken op verschillende manieren kennis met achtergronden en 

culturen uit de wereld om hen heen.’

Rita Montizaan 
directeur openbare basisschool  Aremberg

‘jezelf leren kennen en het 

gevoel hebben dat je er mag zijn, dat geeft 

zelfvertrouwen. en kinderen met zelfvertrouwen 

durven risico te nemen, fouten te maken en 

om hulp te vragen. Zo leren ze uiteindelijk ook 

beter schrijven en rekenen.’ 

Manon Versteeg 
docent / onderwijsadviseur

 

VOS/ABB pleit ervoor dat alle leerlingen binnen het 
openbaar onderwijs zich op levensbeschouwelijk  
gebied kunnen ontwikkelen. Levensbeschouwing is 
een aandachtsgebied met een vakoverstijgend karak-
ter. Het komt terug in thema’s binnen wereldoriëntatie, 
maar natuurlijk ook in feesten en vieringen. Een school 
kan ervoor kiezen om aparte lessen levensbeschou-
wing te geven. In het openbaar onderwijs is daarvoor 
een rol weggelegd voor de groepsleerkracht in een 
ontmoetingscontext en eventueel voor de docenten 
GVO en HVO binnen een bepaalde levensbeschou-
welijke traditie. 

De twee vormen van levensbeschouwelijke ontwikke-
ling in het openbaar onderwijs sluiten elkaar niet uit; ze 
zullen zelfs vaak overlap vertonen. Daarom adviseert 
VOS/ABB om deze lessen in onderling overleg op  
elkaar te laten aansluiten. VOS/ABB begeleidt meer-
dere trajecten waarin de openbare scholen samen met 
de docenten GVO en HVO een aanbod ontwikkelen. 
Hoe deze trajecten eruitzien, hangt af van de context 
en vraag van de school. 

Het openbaar onderwijs biedt leerlingen de moge-

lijkheid om op verschillende manieren een eigen 

unieke identiteit te vormen.  

Enerzijds begeleid door de groepsleerkracht in 

een ontmoetingscontext en anderzijds door een  

vakleerkracht vanuit de eigen levensbeschouwe-

lijke traditie.

Wat is het  
Suikerfeest?



Twee vormen van levensbeschouwelijke  
ontwikkeling in het openbaar onderwijs:

Levensbeschouwelijke ontwikkeling door de groepsleerkracht
 • In een ontmoetingscontext
Doel:
   • Leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die  
   in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke  
   rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen  
   in opvattingen van mensen.
 
   • Leerlingen maken kennis met verschillende achtergronden  
   en culturen van leeftijdgenoten

   • Leerlingen leren denken, dialoog voeren, samenwerken, inleven  
   en verwonderen met betrekking tot levensbeschouwelijke  
   vraagstukken.

   • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich in verhalen, rituelen  
   en symbolen te verdiepen.

Eventueel samen of in samenspraak met de docent GVO en/of HVO.

Levensbeschouwelijke ontwikkeling door de docent GVO en/of HVO
 •Vanuit een levensbeschouwelijke traditie 
 
Gegeven door een docent godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en/of  
humanistische vormingsonderwijs (HVO) op aanvraag van ouders.
De docent is in dienst bij het Dienstencentrum GVO en HVO. (www.gvoenhvo.nl)

 • Leerlingen worden door een externe bevoegde vakleerkracht binnen  
 een bepaalde traditie begeleid in hun levensbeschouwelijke vorming.

 • Het Dienstencentrum biedt ouders de mogelijkheid om GVO    
 en HVO te kiezen vanuit de volgende tradities: humanisme,  
 protestantisme, katholicisme, islam en hindoeïsme.

Eventueel samen of in samenspraak met de groepsleerkracht.

Relevante 
wetgeving

Diepere invulling aan: 
WPO* art. 8

Karakter openbaar 
onderwijs:
WPO art. 46

kerndoel 38

WPO art. 50 & 51

5

*WPO: Wet op het primair onderwijs
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Begeleiding op maat
VOS/ABB wil scholen en schoolbesturen helpen bij 
de invulling van hun pluriforme opdracht. Als u als lid 
van VOS/ABB aan de slag wilt met levensbeschou-
wing, kunnen wij u gratis begeleiding bieden. Ons uit-
gangspunt is maatwerk. We sluiten zo veel mogelijk 
aan bij de situatie op uw school. De begeleiding reikt 
van het verzorgen van presentaties en workshops tot 
en met het organiseren van uw werk- of projectgroep.  
Centraal staat uitleg over de  plaats van levensbe-
schouwing in het openbaar onderwijs en de kansen 
die u hiermee kunt benutten. VOS/ABB kan putten uit 
best practises.

Het meeste doet u al!
Onze ervaring is dat scholen (soms impliciet) al werk 
maken van thema’s rond burgerschap, sociaal-emoti-
onele ontwikkeling, filosofie en levensbeschouwelijke 
ontwikkeling. Het samenbrengen van het onderwijs 
op deze thema’s in één overzicht, geeft u inzicht in 
het aanbod en de mogelijke overlap en eventuele hi-
aten. Op die manier kunt u werken aan een dekkend 
aanbod voor de gehele school, van de kleuters tot en 
met groep acht. De inspanning zal niet zozeer zitten 
in de nieuwe methode als wel in een nieuwe attitude.  
Hiervoor komt VOS/ABB graag een workshop geven.

Diploma Openbaar Onderwijs
Het aanbieden van levensbeschouwing in het open-
baar onderwijs vereist een bepaalde attitude van de 
leerkracht. Om deze te toetsen en te ontwikkelen heb-
ben pabo’s in samenwerking met VOS/ABB en de Ver-
eniging Openbaar Onderwijs scholing ontwikkeld. Een 
deel daarvan kan VOS/ABB aanbieden. De inleidende 
cursus gaat over de geschiedenis en identiteit van het 
openbaar onderwijs. 
Om de competenties van de leerkracht verder te  
ontwikkelen, hebben pabo’s in samenwerking met 
VOS/ABB en VOO een (na)scholingsaanbod voor het 
Diploma Openbaar Onderwijs.

Informatie: www.vosabb.nl  
0348 405200  
welkom@vosabb.nl

.

‘ Wat wij op de kaart willen zetten, 

is dat wij in Nederland met elkaar samenleven. Dan is het 

goed om kinderen van alle stromingen te laten proeven, zodat ze 

elkaars achtergronden en denkwijzen leren kennen. De openbare school 

is een neutrale plek, maar dat betekent niet dat je de verschillende 

godsdiensten en levensbeschouwing onbenoemd laat. Die benoemt het 

openbaar onderwijs juist wel, maar zonder een positie in te nemen. 

Ik zie het als een vorm van goed burgerschap dat de openbare 

school van alle gebieden vertelt.’

Hans Schemkes - 
directeur openbare basisschool De Vogelaar

b e g e L e i d i n g
v o s / a b b



Dienstencentrum GVO en HVO
Op de website van Dienstencentrum GVO en HVO 
staat alle informatie over godsdienstig en humanis-
tisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen.
Informatie: www.gvoenhvo.nl | info@gvoenhvo.nl

Centrum Humanistische Vorming
Het Centrum Humanistische Vorming is gespeciali-
seerd in brede vorming voor het onderwijs. Het ver-
zorgt onder meer inspirerende presentaties en prak-
tische trainingen en cursussen op het gebied van 
filosoferen met kinderen, levensbeschouwelijk ont-
moetingsonderwijs en burgerschapsvorming. De filo-
sofische levenskunst en het brede humanisme zijn de 
inspiratiebronnen. 

Informatie: www.hvo.nl | hvo@hvo.nl
.

Kun je  
een geheim 
bewaren?

‘We willen een echte ontmoeting tot 

stand brengen. De kinderen leren dat andere 

mensen soms ook een andere levensovertuiging 

hebben en andere feesten vieren. Dat je daar 

respectvol mee om moet gaan en dat het ook

 leuk is dat mensen verschillen.’ 

Rita Montizaan - directeur openbare 
basisschool  Aremberg
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Wat denkt 
een koe eigenlijk?
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‘Het is een mensenrecht dat kinderen hun  

eigen identiteit mogen ontwikkelen. Levensbeschouwing is hier  

wezenlijk onderdeel van. Leerkrachten kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan de ontplooiing van kinderen tot actief tolerante burgers.’

‘De school kan kinderen in de ontwikkeling van hun identiteit begeleiden 

door hen verschillende culturen en levensbeschouwingen  

werkelijk te laten begrijpen. Dat is essentieel voor een  

positieve levenshouding met eigen  

morele waarden.’

Ineke Struijk – 
Identiteitsbegeleider IDinOnderwijs 

en leerkracht Brede School Academie
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Vraag gratis proefnummer aan via 
kleur@levendiguitgever.nl

MEER INFORMATIE? 
Neem een kijkje op www.kleuropschool.nl

Uitgever

Uitgever

Uitgever

op school
Kinderen leren fi etsen zonder wieltjes, tot tien tellen, zwemmen, vriendjes 
en ruzie maken en nog veel meer. Maar kinderen ontwikkelen zich niet 
alleen motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel, zij vormen ook hun eigen 
‘kijk op de wereld’, hun eigen levensbeschouwing. En wat is mooier dan het 
delen van die ontwikkeling met je klasgenoten tijdens acht basisschooljaren, 
waarin je eigen identiteit en persoonlijkheid tot bloei gaat komen?

Jaargang 7 – Nummer 1 
Augustus – November 2015

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Nieuwsgierigheid vieren
tijdens Kinderboekenweek 2015
Raar, maar waar! Dit motto van de Kinderboekenweek 2015 gaat over natuur, 
wetenschap en techniek. Kinderen willen graag weten hoe dingen in elkaar zitten 
en gaan daarom op onderzoek. Levendig Uitgever biedt antwoorden op vragen van 
kinderen - of op zijn minst hulp bij hun zoektocht. Daarom zetten we de mooiste 
Levendige boeken op een rijtje.

Als een vlinder, vrolijk vliegend fl adderen
Kijk en luister naar het verhaal van de vlinder, een bijzonder insect. De vlinder begint als eitje, 
wordt een rups en groeit uit tot een prachtig insect, vrolijk, vliegend en fl adderend. Beleef zelf de 
ontwikkeling van de vlinder mee in een stil spel. Deze bewegingsmeditatie is goed 
voor de concentratie, het plezier en de sfeer.

Auteur Marjan Bosch
Illustraties Vera de Backker
Hardcover 32 pagina’s 
ISBN 978 94 91740 29 9
Prijs € 9,95
TIP: in combinatie met Als een lotus samen voor € 15,- 

Het Ochtend Koor
Op een ochtend wordt Piep wakker van een prachtig vogellied. Hij volgt de melodie en 
vindt het Ochtend Koor. De muziek betovert hem - als hij toch eens met het koor mocht 
meezingen! 
Maar hoe hard hij ook oefent en zijn best doet, Piep komt erachter dat hij niet bij de 
andere vogels van het Ochtend Koor past.  Wat Piep niet weet, is dat hij een heel speciaal 
iemand gaat ontmoeten. Hierdoor zal alles veranderen …

Een hartverwarmend verhaal van een kleine nachtegaal die er graag bij wil horen, 
geschreven en geïllustreerd door een talentvolle auteur/illustrator.

Auteur en illustrator Suzanne Barton
Hardcover 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 19 0
Prijs € 12,95

De Verhalenmachine
Thomas heeft een machine gevonden. Hij doet geen bliep of zoemmm! Hij heeft 
geen aan/uit-knop. Er zitten geen knipperlampjes op. Hij MAAKT letters! En, zo ont-
dekt Thomas, letters vormen plaatjes, en plaatjes maken een verhaal. Heeft Thomas 
een verhalenmachine gevonden?

Een inspirerend prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar. Om de vreugde van verha-
len vertellen te vieren, en de verrassingen van een eenvoudige typemachine in een 
wereld vol technisch vernuft.
Auteur en illustrator Tom McLaughlin
Hardcover 28 pagina’s
ISBN 978 949 1740 08 4 
Prijs € 14,95

LEVENDIG BOEKEN ZIJN VERKRIJGBAAR VIA DE (ONLINE) BOEKHANDEL. 
EN OOK VIA BOEKWINKEL.LEVENDIGUITGEVER.NL OF KLEUR@LEVENDIGUITGEVER.NL!

Voor kinderboeken die iets met je doen!

op school

Natuurlijk!?
 Natuurlijk of niet natuurlijk  Filosoferen over mens en natuur  Waar komt alles vandaan?

Jaargang 7 – Nummer 2 
november 2015 – februari 2016

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Er gaat je een lichtje op 
met Levendig boeken
De kinderboeken van Levendig Uitgever zorgen ervoor dat bij de kinderen een lampje 
gaat branden. Ze dagen hen uit om verder na te denken over het leven en de dingen 
om hen heen. Daarom sluiten ze zo mooi aan bij Kleur op school. Boeken om te lezen, 
om voor te lezen en om cadeau te geven. 

Kijk nou eens
Kijk nou eens? Kijk nou eens …
Moet je kijken! Kijk dan goed …
Een mens kijkt naar een dier,
en het dier ziet echt een mens.
Maar kijk nou eens, kijk nog eens goed,
wat gebeurt er als een mens een dier ontmoet?
Niets menselijks is vreemd.

Een boek over mensen en dieren in de dierentuin.  Om te bekijken, 
erin te lezen en erover te fi losoferen. Voor kinderen vanaf 3 jaar.

Auteur Simon van Arkel
Illustraties Jochem Bosselaar
Hardcover 32 pagina’s, 
ISBN 978 94 91740 27 5
Prijs € 12,95

Naar Huis
De man is onderweg naar huis. Op een belangrijk kruispunt struikelt hij over 
een verdwaald hondje, dat daar ligt te slapen. Ze besluiten samen verder te 
gaan. De man heeft al lang geen bad genomen, zijn maag rammelt en zijn 
kleding verraadt zijn verleden. Onderweg liggen de verleidingen op de loer. 
Gelukkig ontmoet hij allerlei honden met bijzondere kwaliteiten. Ze helpen 
hem allemaal graag om op het rechte pad te blijven. 

Naar Huis is een grappig én ontroerend prentenboek met een dubbele 
moraal. Zeer uitnodigend om samen met kinderen te bekijken, te lezen en te 
bespreken. De makers lieten zich inspireren door het werk van Stichting Dutch Cell Dogs 
(dutchcelldogs.nl). De opbrengst van het boek gaat dan ook naar deze stichting. 

Auteur Karin Wesselink
Illustraties Quinten de Meyere
Hardcover met cd, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 23 7
Prijs € 12,95

Juf Beul
‘Vroeger was ik een beul.’ Juf zegt het met een serieus gezicht. ‘In mijn vorige 
leven.’
Sam schiet in de lach. ‘Ik was in mijn vorige leven een konijn’, proest ze.
Sam gaat naar de zomerschool. Ze heeft een probleem met taal, zegt haar moeder.
De juf van de zomerschool gedraagt zich vreemd. Ze zegt dat ze in de Gouden
Eeuw een beul was …

Een avontuurlijk boek over kinderen op de zomerschool.
Leesboek voor kinderen vanaf 7 jaar.

Auteur Annemarie Jongbloed
Illustraties Jasmijn Bakker
Hardcover 48 pagina’s
ISBN 978 94 91740 26 8
Prijs € 8,95

Levendig Boeken zijn verkrijgbaar via de (online) boekhandel. 
En ook via boekwinkel.levendiguitgever.nl of kleur@levendiguitgever.nl!

Voor kinderboeken die iets met je doen!

op school

Ik ben licht
 Wat betekent licht voor jou?  Een licht zijn voor een ander  Symboliek van licht

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Uitgever

Vooral in deze tijd:  
Dromen van vrijheid
Vrijheid van meningsuiting… Vrijheid om jezelf te zijn… Vrijheid om het 
verschil te maken… Vrijheid door onderwijs… Vrijheid om kind te zijn… 
Wereldkampioenen mensenrechten delen hun dromen van vrijheid met 
woorden. Hun woorden worden prachtig geïllustreerd door kunstenaars 
van over de hele wereld.

Dromen van Vrijheid is een feest van visuele 
verhalen. Dappere verhalen en beeldende  
illustraties worden samengevlochten om jonge 
lezers te inspireren, op te komen voor anderen 
en verschil te maken.
Met citaten van onder andere Harriet Tubman, 
de Dalai Lama, Anne Frank, Nelson Mandela, 
Aung San Suu Kyi en Malala Yousafzai.

Citaten 
Nadia Anjuman • Michail Bakoenin • Clare Balding  
• De Dalai Lama • Ali Ferzat • Anatole France  
• Anne Frank • Aung San Suu Kyi • Nelson Mandela • 
Jack Mapanje • Harun Hashim al-Rashid  
• Opperhoofd Standing Bear • Harriet Tubman • 
Armando Valladares • Elsa Wiezell • Malala Yousafzai

Illustraties 
Shirin Adl • Ros Asquith • Barroux • Dale Blankenaar 
• Gregory Christie • Christopher Corr  • Alexis De-
acon • Shane Evans • Mordecai Gerstein • Choi Jung-In • Raouf Karray • Roger Mello  
• Sally Morgan • Jackie Morris • Chris Riddell • Birgitta Sif • Peter Sis • Antje von Stemm  
• Javier Zabala

Omslag: Martine van Nieuwenhuyzen.
Voor de Nederlandse versie van dit oorspronkelijk Engelse boek maakte illustrator Martine van 
Nieuwenhuyzen een speciale omslag. Zij illustreerde ook boeken als Ik had je nog zoveel willen 
zeggen (Levendig Uitgever, 2014).

Een deel van de opbrengst van dit boek gaat naar Amnesty International Nederland.

Auteurs  Citaten van allerlei voorvechters van mensenrechten 
Illustraties  Diverse internationale illustratoren
Hardcover  40 pagina’s 
ISBN  978 94 91740 25 1
Prijs  € 14,95

Verkrijgbaar in de (online) boekhandel en rechtstreeks via  
www.boekwinkel.levendiguitgever.nl

Levendig Uitgever, voor boeken die iets met je doen!  Vrijheid voor iedereen  Vrijheid is niet vanzelfsprekend  Inspirerende vrijheidsverhalen

Mijn vrijheid, 
           jouw vrijheid

Jaargang 7 – Nummer 3  
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Bestellen?
Mail naar: secretariaatvereniging@vosabb.nl 
Of ga naar www.vosabb.nl

Leden van VOS/ABB: € 15,50* / niet-leden: € 16,95*

Inspiratiekalender openbaar onderwijs

*prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Wilt u aandacht besteden aan de kernwaarden van 
het openbaar onderwijs?
Sta iedere dag in de klas even stil bij de 
verschillende thema’s:

Iedereen welkom

Iedereen benoembaar

Wederzijds respect

Waarden en normen

Van en voor de samenleving

Levensbeschouwing en godsdienst

met de inspiratiekalender van VOS/ABB. 

De bureaukalender bevat 150 lesideeën. Korte 
opdrachtjes, teksten en mooie a�eeldingen geven 
inspiratie voor het begin van de schooldag of het 
kringgesprek. Er staan geen data bij de dagen. Zo kunt u 
de kalender meerdere jaren gebruiken. 

welkom@vosabb.nl

Kinderen leren fietsen zonder wieltjes, tot 10 tellen
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Tradities, feesten en rituelen 
Wat geloof jij? 

Wat geloven andere mensen? 
Hoe bidden ze? Wat is het 
verschil tussen een kerk, een 
moskee en een tempel? Hoe 
vieren mensen feest?

In dit boek vertellen kinderen 
van over de hele wereld 
over hun geloof, de feesten 
die ze vieren, de rituelen 
en de heilige boeken. Met 
prachtige en verhelderende 
foto’s. Voor kinderen een 
leuke kennismaking met de 
wereldreligies!

Prijs: € 15,95
Bestelnummer: 0604

Een wereld vol geloof – 
basiskennis christendom 

Wat is het verschil tussen 
katholieken en protestanten? 
Geloven christenen echt dat 
de wereld in zeven dagen is 
gemaakt? En wat wordt er met 
Pinksteren gevierd?

Dit boek behandelt de 
belangrijkste aspecten van 
het christendom, van het 
ontstaan van de Bijbel tot 
en met het huidige palet 
van geloofsrichtingen. Voor 
iedereen die meer wil weten 
over de rijke traditie van het 
christendom.

Prijs: € 22,95

Bestelnummer: 0695

www.kwintessens.nl

15128_KWINT_Advertentie VOSABB_v2.indd   1 22-12-15   10:45
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Meer informatie:
Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen,  
of wilt u een afspraak maken over de mogelijkheden?
  
Neem dan contact op met VOS/ABB:
Marleen Lammers | 0348 405 200 | mlammers@vosabb.nl
Hans Teegelbeckers l 0348 405 200 l hteegelbeckers@vosabb.nl 

Meer informatie over methoden en lesmateriaal staat op  www.openbaaronderwijs.nu/levensbeschouwing
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VOS/ABB
Postbus 162
3440 AD WOERDEN
(0348) 405 200
welkom@vosabb.nl
www.vosabb.nl
www.openbaaronderwijs.nu
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