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enkreetenkreet
De Hellig Hartenkreet is een onregelmatig verschijnend

informatiebulletin van de Stichting Hellig Hart.

De Stichting ontwikkelt materialen ten behoeve van de

identiteitsontwikkeling van kinderen in de leeftijd van vier

tot twaalf jaar en adviseert en begeleidt schoolteams en

parochiële werkgroepen/pastores inzake activiteiten rond

levensbeschouwing en identiteit.

Het is gelukt! HELLIG HART is af!

2005 zal niet alleen de geschiedenis ingaan als het jaar van een nieuwe paus, maar ook als het jaar van

de Hellig Hart. Een pak van ons hart!! Maar wel een hart met trots

vervuld: , elk project met vijf series van vier lessen, in

de gedrukte versie met videobanden. . Profiteer van onze licht euforische

stemming en deel in de feestvreugde: kijk naar de aanbiedingen.

completering van de methode

nu volledig verkrijgbaar

Tijd voor een feestje

Vierentwintig projecten

Hellig Hart

Methode godsdienst / levensbeschouwing

bijnaHELLIG HART COMPLEET

Bij aanschaf van de gehele methode inclusief didactische hulpmiddelen ontvangt u de vertelkast en vijf vertelplatenseries .

Als blijk van dank voor het in ons gestelde vertrouwen ontvangen de huidige in juni een vertelplatenserie .

GRATIS

abonnementhouders voor niets

Bijna 500 lessen godsdienst/levensbeschouwing (24 projectmappen,

videobanden en cd-roms) binnen n week in uw bezit voor eenéé

Deze aanbieding geldt tot 1 juli, daarna geldt de

). Enkele cd-roms en vertelplatenseries zijn nog in

ontwikkeling.

De aanschaf/betaling kan ook in termijnen plaatsvinden. Handpop,

vertelkast en vertelplaten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

reguliere prijs van

� 1790

1690feestprijs van



Onlangs hebben de laatste twee projecten van

de basisschoolmethode ' '

het levenslicht gezien.

Hellig Hart katholiek

Het betreft respectievelijk de projecten ‘Met

zonder geluid’ en ‘Een ijsbeer in de tropen’,

.beide voor groep 1 en 2

Daarmee is : alle

mappen en videobanden zijn leverbaar. Wat

rest is de ontwikkeling van enkele cd-roms en

vertelplatenseries.

de hele methode gebruiksklaar

Parallel aan de ontwikkeling van de methode is

een map ' ' samengesteld. Deze

wordt inmiddels op veel scholen gebruikt.

Dagopeningen

Grensverleggend Hellig Hart verlegt ook haar grenzen

De activiteiten van de Stichting Hellig Hart

hebben zich in de

richting van het begeleiden van scholen,

parochiële werkgroepen en pastores. Een

overzicht:

steeds meer uitgebreid

Het verzorgen van studiemiddagen rond

de van Hellig Hart

projecten

Het verzorgen van een studiemiddag rond

Het van schoolteams en

parochiële werkgroepen/pastores bij

vieringen, Eerste Communie en Vormsel

Het verzorgen van impulsavonden rond

implementering

dagopeningen

begeleiden

levensbeschouwelijke communicatie en

parochiële catechese

Het begeleiden van scholen bij het vorm-

en inhoud geven aan katholieke identiteit.

Een en ander betekent dat de Stichting Hellig

Hart zich intussen bezighoudt met materiaal-

ontwikkeling, advisering en begeleiding op het

gebied van .

Voor een nadere uitwerking van bovenstaand

dienstenpakket wordt verwezen naar

hellighart.nl.

Opgave voor deelname aan een van de

activiteiten kan:

via de website

per email

of telefonisch

identiteitsontwikkeling

hellighart.nl

hellighart@edith.nl

074 - 851 61 71

Actualisering

Voor de methode ‘Hellig Hart katholiek' is een

uitgewerkt dat er als

volgt uitziet:

actualiseringstraject

Schooljaar 2005 - 2006: actualiseren van

vier projecten. Dit houdt in:

Vervangen

Omzetten

Jaarlijks ontwikkelen

van de minst goed lopende

projectlijn van vier projecten be-

horend bij één van de zes thema's. De

nieuw ontwikkelde projectlijnen

worden losbladig aangeboden

van de (verbeterde) inhoud

van videobeelden op DVD

(1 DVD op jaarbasis).

van vier series

vertelplaten (mogelijk in de plaats van

reeds ontwikkelde series) bij de te

vervangen projectlijnen voor groep 1-4.

Het hieruit voortvloeiende

kan aan het begin van het

schooljaar 2006 - 2007 aan de gebruikers

van Hellig Hart worden aangeboden. Dit

pakket is ook beschikbaar voor andere be-

langstellenden (alle projectlijnen worden

daartoe in één projectmap opgenomen)

Periode 2006 - 2011: In elk van de binnen

deze periode vallende schooljaren zal

op de hiervoor beschreven

wijze worden geactualiseerd

actuali-

seringspakket

één

van de thema's

Naast het beschreven aanbod zijn actu-

aliseringsmogelijkheden op het gebied van

in voorbereiding:

ICT

Een via een schoolnetwerk beschikbaar

stellen van videobeelden middels het

' '. Deze techniek maakt

het mogelijk om al het bestaande

videomateriaal over te zetten op een zgn.

Vidilan-server. De opnames kunnen dan

bekeken worden op de computer, via een

beamer of, met gebruik van een geschikte

videokaart, ook via de bestaande tv's

(zie ook )

Een van de reeds

ontwikkelde cd-roms en de Hellig Hart

website. Hiervoor zal een pilot worden

opgezet rond

Vidilanconcept

vidilan.nl

kwaliteitsimpuls

Misschien ten overvloede: de huidige

abonnementshouders hebben

inzake aanschaf

van de te ontwikkelen materialen.

geen

enkele verplichting

De kwaliteit van de methode Hellig Hart is in

openbare kringen niet onopgemerkt gebleven.

Samen met onze Stichting wordt serieus

gekeken naar een voor open-

bare scholen, weliswaar volgens het door de

Stichting ontwikkelde format, maar met een

openbaar onderwijs eigen invulling

.

(voor meer

informatie wordt verwezen naar

EIGEN methode

hellighart.nl)

Bij monde van de voorzitter van het Centrum

ter Bevordering van het Openbaar Onderwijs

( ), Rob Tielman, is ons kenbaar gemaakt

dat het centrum bereid is om de implementatie

van de beoogde methode te bevorderen. Dit zal

onder andere gebeuren door te gaan werken

met een keurmerk voor openbare scholen die

aandacht besteden aan actieve pluriformiteit

CBOO

.

Openbaar?

maar 44.90

Aanbieding

� 59.50

(geldend tot 1 juli): Map

dagopeningen 'Van de eik en een boterbloem':

geen

-

-

-

-

-

het zoeken naar nieuwe functionele

digitale van

de cd-rom/DVD en

het maken van de Hellig

Hart website.

toepassingsmogelijkheden

interactief

Bezoek eens onze vernieuwde website

met verdere interessante aanbiedingenhellighart.nl hellighart.nl

http://www.hnelectronics.nl/

