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Nieuwe naam R.-K. Vormingsonderwijs

De organisatie die zich bezighoudt met katholiek godsdienstonderwijs op openbare scholen heeft een
nieuwe naam gekregen. Het Rooms-katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (RK
GVO) heet voortaan: Katholiek Vormingsonderwijs (KVO). Ook de wijze waarop de organisatie zich
presenteert is vernieuwd. Het KVO grijpt die gelegenheid aan om het katholieke vormingsonderwijs op
openbare scholen te promoten, omdat de mogelijkheden daarvan lang niet bij iedereen bekend zijn.
Openbare scholen geven geen katholiek onderwijs, maar zijn wettelijk wel verplicht om tijd en ruimte
beschikbaar te stellen voor vormingsonderwijs in de godsdienst of levensbeschouwing waarin de ouders hun
kind willen opvoeden. Dit gebeurt altijd op verzoek van de ouders, zij hebben de keuze uit in totaal zeven
verschillende godsdiensten of levensbeschouwingen, waaronder katholiek vormingsonderwijs. Volgens het
KVO zijn veel ouders zich niet bewust van deze mogelijkheid en daarom wil de organisatie deze mogelijkheid
om godsdienstlessen te krijgen meer onder de aandacht brengen.
Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren
Docenten Katholieke Vorming nemen de leerlingen op de openbare school mee in de katholieke traditie. Op
basis van het kerkelijk jaar worden Bijbel- en heiligenverhalen gelezen en worden leerlingen uitgenodigd te
onderzoeken wat Jezus voor hen zou kunnen betekenen. Er is aandacht voor vieren, bidden, symbolen en
rituelen. Er wordt aandacht besteed aan de feesten van het kerkelijk jaar zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en
Pinksteren. Het gaat over waarden en normen, zoals respect en tolerantie maar vooral ook over katholieke
waarden zoals naastenliefde, barmhartigheid en vergeving.
Dankzij de vaak langdurige relatie tussen leerling en vormingsdocent is er ruimte voor de grote vragen van het
leven. Docenten ondersteunen de leerling om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken als een unieke
persoon, een geschenk van God met een belofte voor de toekomst. "Dat gun je toch ieder kind?," aldus KVO.

Voor wie meer wil weten over katholieke vorming voor het eigen kind op de openbare school, of voor wie
docent katholieke vorming wil worden op een openbare school, is meer informatie te vinden op de website
website Katholiek Vormingsonderwijs

