
  
 
 

Toelichting bij de jaarplanning 2022-2023 
 

 
Deze jaarplanning heb ik geschreven om in grote lijnen, te vertellen wat ik dit jaar wil gaan doen. 
HVO wordt deels bepaald door actualiteiten en daarom zijn afwijkingen altijd mogelijk. Als er vragen 
over de lessen zijn dan beantwoord ik die graag. Ik hoor het ook graag als dingen niet zo lopen als 
gewenst. Af en toe zal ik een stukje schrijven voor de nieuwsbrief. Ik zou het fijn vinden als deze 
stukjes geplaatst kunnen worden.  
 
Elke les heeft een inleiding, kern en afronding. De vaardigheden: jezelf uiten, luisteren naar elkaar, 
kiezen en samenwerken komen elke les aan bod. Gedurende het jaar behandel ik verschillende 
thema's.  Binnen het thema werk ik volgens de HOKE methodiek. Herkennen, Onderzoeken, 
Kiezen en Evalueren. Een thema kan uitgewerkt worden in meerdere lessen. Om aan de behoefte van 
de leerlingen tegemoet te komen werk ik met een variëteit aan werkvormen. Bijvoorbeeld drama, 
spel tekenen en filosofie. Ik heb een voorkeur voor belevend leren. 
 
Centraal staan vragen over de eigen identiteit en burgerschap in brede zin. Het is de bedoeling dat  
HVO leerlingen zelf laten onderzoeken en ontdekken wat ze doen, denken, willen en voelen. Daar 
hoort bij dat leerlingen open staan voor de mening van een ander. Leerlingen leren respectvol met 
elkaar om te gaan waarbij verschillen en overeenkomsten worden geaccepteerd. Op deze manier 
kunnen leerlingen een genuanceerder beeld van zichzelf, de ander en de wereld krijgen. Zij kunnen 
zich daardoor gemakkelijker een mening vormen. De leerlingen leren ook uit te leggen wat ze 
bedoelen en hun mening te onderbouwen of aan te passen. 
 
Mijn inspiratiebron is het humanisme. Mijn motto: zelf denken, samenleven.  Kernwaarden van het 
humanisme zijn redelijkheid, vrijheid, natuurlijkheid, verbondenheid en gelijkwaardigheid.  De 
kernwaarden zijn verweven met mijn lessen maar komen ook zelfstandig aan bod. 
 
Ingrid Bouma 
0616278159 



ipmbouma@gmail.com 
 
De regiobegeleider van Friesland is Eltjo Dijk: e.dijk@hvo.nl 
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