De school in een kleurrijke wereld
Bij het openbaar onderwijs is geen enkele geloofsrichting leidend bij het onderwijsprogramma. Maar religieuze overtuigingen en verschillende visies op de mens
en haar functioneren, spelen wel degelijk een rol. Het is de visie van het openbaar onderwijs dat allerlei overtuigingen, als fenomeen in de wereld, binnen het
onderwijs aan bod moeten kunnen komen. Zonder een voorkeur uit te spreken,
zonder dogma’s en graag zo breed mogelijk.
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Godsdienstonderwijs en Humanistisch
Vormingsonderwijs op de Openbare
Basisscholen.
Op alle Hoogeveense Openbare Basisscholen wordt
algemene vorming aangeboden, waaronder ook kennis
over alle godsdiensten en andere geestelijke stromingen.
Het Openbaar Onderwijs richt zich op kinderen van alle
gezindten. Zij richt zich niet alleen op het meegeven van
kennis, maar ook het doorgeven van waarden en normen,
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die gelden voor de Nederlandse samenleving.

