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Hellig Hartenkreet

� 350

Vanwege een toenemende vraag naar beeldmateriaal van de methode Hellig Hart op is besloten

om vanaf september 2007 al het beeldmateriaal aan te bieden op video èn DVD.

Gebruikers van de methode Hellig Hart kunnen het totaalpakket van 24 DVD's aanschaffen...

DVD

Losse DVD’s kosten

Verder willen we nogmaals wijzen op het bestaan van de videoserver 'Vidilan' die het mogelijk maakt al uw

beeldmateriaal en te presenteren via t.v. en beamer en/of monitor.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar en

� 17.50

hellighart.nl vidilan.nl

digitaal snel

voor de prijs van:

(Normale prijs � 420)Dit voordelige aanbod geldt tot 15 juli 2007.

Aanbiedingen Opruiming: wegens drukoverschot

Volledige methode:

� : (24 mappen / 24 DVD's en 24 cd-roms)met DVD's

� met videobanden (24 mappen / 24 videobanden en 24
cd-roms) van � 1969tot juli 2007

� 1599

� 1789

Aanschaf betekent een gratis map
dagopeningen

voor juli 2007

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.

� 65.45

nu voor slechts

voor

ter waarde van

enkreet

Deze vier Hellig Hart mappen voor de prijs van nog geen

twee mappen:

Hellig Hart op DVD

Extra
uitgave

71

� 99
12 14

http://www.vidilan.nl


In de mailing van het vorige schooljaar hebben we reeds

melding gemaakt van het voornemen om de methode

' ' te actualiseren.Hellig Hart katholiek

een project Lentefeesten / Pasen uitkomt dat bestaat uit

een lessenserie (projectlijn) voor resp. groep 1/2, 3/4,

5/6 en 7/8.

In dit schooljaar zal het project '

' (Over lentefeesten/Pasen) het levenslicht zien.

Het volgende schooljaar is het de bedoeling de projecten

'Waarden en normen' en 'Lichtfeesten / Kerst' te

vernieuwen (zie ook ).

Jacob moest eens

weten

hellighart.nl

Een indruk van enkele verwerkingsopdrachten uit les 1 van de lessenserie voor groep 7 / 8

Opdracht 2

De kinderen ontdekken middels een internet-opdracht dat

carnaval wereldwijd gevierd wordt. De klas wordt verdeeld

in groepen. Elke groep kiest, gebruik makend van de

onderstaande websites, één van de gebieden Curaçao,

Aruba of Brazilië en bereidt een korte presentatie voor. Er

kan vanzelfsprekend ook voor andere gebieden gekozen

worden.

Websites:

)

�

�

Http://www.wereldkids.nl/kids/nlschool_brazilie_car

naval.html?view=Standard&version=1#

Http://www.schooltv.nl/weekjournaal/artikel.jsp?

nws=427432

Opdracht 5

De vasten- of veertigdagentijd voor katholieken valt

grotendeels in de maanden maart en april.

De kinderen zoeken middels een foto-opdracht feest- of

gedenkdagen bij andere godsdiensten/ culturen die in

dezelfde periode vallen (zie werkblad 1D.3 en

informatieblad 1D.3). Ze kunnen gebruik maken van inter-

of multiculturele feestkalenders, bijv. van:

.

Deze opdracht kan ook bij les 2 worden toegevoegd.

Voor een overzicht van de te vinden feest- en

gedenkdagen: zie informatieblad 1D.5.

(Voor werkblad en informatiebladen zie website)

http://www.palet.nl/subpagina. Php? Navid=7

Voor wie zijn de geactualiseerde projecten bedoeld?

�

�

Voor basisscholen die nog niet met de methode Hellig

Hart werken: zij kunnen op een relatief goedkope

manier met de methode

Voor basisscholen die al met de methode werken: zij

kunnen het project als op de al beschikbare

projecten gebruiken.

kennismaken

aanvulling

Openbare basisscholen uiten steeds vaker de wens om op

eigen en expliciete wijze vorm te willen geven aan

levensbeschouwelijk onderwijs. Aangezien er nauwelijks

adequaat materiaal op de markt is om die wens te

verwezenlijken wordt in de praktijk nogal eens de keuze

gemaakt om met delen van de methode Hellig Hart te

werken, ondanks het feit dat die methode niet voor het

Openbaar onderwijs is geschreven. De Stichting Hellig

Hart heeft enkele jaren geleden al besloten om genoemde

methode tot een integrale, bruikbare variant

voor het Openbaar onderwijs.

Inmiddels zijn de projecten 'Waarden en normen' voor

alle vier combinatiegroepen gereed.

Dankzij een onlangs kan het

reeds ingezette traject worden vervolgd:

2007 2008: herschrijven van 12 projecten

2008 2009: herschrijven van 8 projecten

�

�

te bewerken

toegekende subsidieaanvraag

“Hellig Hart” openbaar

Actualisering methode Hellig Hart 'katholiek’

Het is de bedoeling dat de in de periode 2006 - 2008

geactualiseerde projectlijnen in 2009 worden opgenomen

in een vernieuwde methode 'Hellig Hart katholiek'. Bij

deze nieuwe versie zal ook een verschijnen.nieuwe cd-rom

Om scholen die besluiten / besloten hebben met de

katholieke methode te gaan werken niet op kosten te

jagen als ze bij het gereed komen de 'openbare variant'

ook nog eens moeten aanschaffen, is er de

voor deze scholen getroffen:

Indien de nieuwe methode op 1 januari 2009 gereed is

kunnen alle projecten (projectmappen/videobanden/cd-

roms) voor een bedrag van worden aangeschaft. De

reeds gekochte materialen hoeven niet te worden

ingeruild.

In elk opvolgend jaar zal dit bedrag iets op kunnen lopen

tot maximaal het bedrag waarvoor de materialen

geproduceerd moeten worden. Het eindbedrag zal ook bij

deze varianten ruim onder de helft blijven van de huidige

kostprijs.

De regeling geldt van mei 2007 tot jan. 2009

volgende

regeling

� 400

Onder actualisering verstaan we dat de minst goed

lopende projectlijn van vier projecten behorend bij één

van de zes thema's wordt vervangen. De nieuw

ontwikkelde projectlijnen worden in één map en op een

DVD /videoband aangeboden. Dit betekent dat er bijv.


