
Op zoek naar mooi en uitnodigend 
materiaal voor godsdienst/levens-
beschouwing? Vind je ontdekkend 
leren en reflecteren belangrijk?

Probeer Houvast.

Zoek je houvast 
om het avontuur 
aan te gaan?



• Ga als een pelgrim op pad door oude verhalen 
• Stel vragen en zoek samen naar antwoorden 
• Geef ruimte aan de persoonlijke  
 groei van alle leerlingen, ongeacht  
 hun achtergrond 
• Sla een brug tussen ervaringen  
 van leerlingen en ervaringen  
 in de verhalen

Houvast

• is uitnodigend en maakt nieuws-
 gierig 
• gaat uit van vragen, niet van 
 vaste antwoorden
• sluit aan bij de nieuwste 
 ontwikkelingen op het vakgebied, 
 zoals de Kennisbasis godsdienst/

levensbeschouwing RK, onderdeel 
van het curriculum op vele Pabo’s 

• is gebaseerd op de katholieke 
 traditie
• bouwt bruggen tussen religies 
 en overtuigingen
• biedt alle materiaal aan via 
 de website
• is blij met jouw opbouwende 
 feedback

Houvast biedt:

• De verhalen van de feestdagen
• Verhalen van bijzondere dagen 
 zoals Allerzielen en Valentijnsdag
• Iedere week bouwstenen voor 
 persoonlijke groei van alle 
 leerlingen
• Digitaal materiaal op vier niveaus
• Duidelijke opzet met veelheid 

aan liedjes en werkvormen, 
van kijktafel tot quiz 

• Vieringen voor Kerstmis, Pasen 
en nog veel meer, voor op school 
of in de kerk.

We nodigen je van harte uit met 
het materiaal aan de slag en ons 
feedback te geven. Zo kun je zelf 
mee bouwen aan Houvast! 
Meer dan 20 scholen deden dit 
al tijdens de pilot.



Scholen over Houvast

“Ik merkte wel dat ik vooral 
enthousiast werd, omdat er een 
gesprek op gang kwam in de groep. 
Ik heb nu al zin in de volgende 
week.”

“Het is een fijne methode die 
je heel goed, met weinig middelen 
kunt aanpassen naar je eigen 
groep.”

“De katholieke verhalen zijn wel 
de basis van Houvast, maar er 
wordt een algemene link gelegd. 
Hierdoor deed ik de lessen met 
plezier. Het materiaal gaf mij nooit 
het gevoel dat ik of mijn klas 
katholiek moet worden of zijn.”

“Ik vind de pelgrim-manier een 
mooie manier. Je krijgt hand vatten, 
maar kunt die oppakken/loslaten 
al naar de groep verlangt.”

“Ik heb de pabo net afgerond. 
Bij de golev-opleiding hebben we 
tijd besteed aan de concepten van 
de kennisbasis. Zelf werken vanuit 
de kennisbasis vond ik erg lastig.”

“Veel ouders voeden hun 
kinderen niet godsdienstig op, 
maar verwachten wel iets van 
school. Wij weten vaak niet hoe 
we dat in deze tijd moeten aan-
pakken. Ik zoek houvast.”



Proefperiode van september tot Advent 2019
In de proefperiode krijgt de school 12 weken toegang tot de lessen met 
verhalen uit het Oude Testament en iedere maand een heilige. Stap in 
en meld je aan via het contactformulier op www.houvastopschool.nl.

Blijf je bij ons en doe je ook mee aan de rest van ons proefjaar? 
Dan krijg je vanaf Advent (1 december) toegang voor maar 
€ 100,00 als dank voor je vertrouwen.

Vanaf schooljaar 2020-2021 bedraagt de jaarlijkse 
bijdrage voor gebruik van Houvast:
Scholen met minder dan acht groepen € 325,00
Scholen met acht of meer dan 
acht groepen €375,00

www.houvastopschool.nl

‘Houvast’ wordt in eigen beheer ontwikkeld en gepro duceerd 
door Stichting ‘Houvast op school’. Dit doet de stichting in 
samenwerking met Levendig Uitgever. Stichting ‘Houvast 
op school’ heeft geen winstoogmerk.
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