
in de MR van SBO De Vorm 

zitten. Ze stellen zich graag aan 

u voor. Mocht u wat te vragen, 

een idee of opmerking hebben, 

weet hen dan te vinden! 

We zijn blij te kunnen melden 

dat wij een nieuwe vertrou-

wenspersoon hebben gevonden 

in de persoon van juf Cora. Ook 

zij stelt zich even verder voor. 

Wij willen u alvast via deze weg 

hele fijne feestfagen wensen! 

Geniet van de vakantie en we 

gaan er samen een mooi nieuw 

jaar van maken! 

 

 

 

 

Veel leesplezier. 

Team SBO De Vorm 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Voor u ligt de tweede InVorm 

van dit schooljaar. Er is in de 

afgelopen weken veel gebeurd 

op school. Heel veel mooie 

dingen en soms ook lastige din-

gen.  

De maand december is aange-

broken Een maand van drukte, 

maar ook zeker een maand van 

warmte, gezelligheid en saamho-

righeid. 

Woensdag 21 november hebben 

wij een bezoek gehad van Sin-

terklaas en 3 van zijn Pieten. 

Het was weer een dolle boel op 

SBO De Vorm. De kinderen 

hebben genoten! 

Over een paar weken komen 

we met de hele school weer 

samen. Kinderen , ouders en 

medewerkers zullen op woens-

dagavond 19 december stil staan 

bij de geboorte van Jezus. De 

saamhorigheid en warmte die hij 

mee wilde geven, proberen ook 

wij tijdens deze avond onze 

kinderen mee te geven. 

In de afgelopen periode hebben 

wij wat feedback ontvangen 

over de aanscherping van onze 

regels en afspraken. In deze 

InVorm leest u daar meer over.  

 

Lees verder in deze InVorm 

over de 2 ouders die namens u 

Sinds dit schooljaar maken we 

gebruik van een nieuwe metho-

de gericht op levensbeschou-

wing.: Kleur op school. 

De methode is gericht op de 

levensbeschouwelijke, en sociaal 

emotionele vorming en burger-

schap. De methode Kleur op 

school ondersteunt kinderen in 

hun levensbeschouwelijke ont-

wikkeling. Verscheidene religies 

en levensvisies zijn inspiratie-

bronnen voor Kleur op school. 

Ieder kind ontwikkelt zo een 

eigen kijk op het leven en maakt 

zelf keuzes wat zinvol, mooi, 

waar en echt is. 

Uiteraard komt de identiteit van 

onze school ook ruimschoots 

aan bod, echter vinden wij het 

van belang om onze kinderen 

een bredere kijk op het leven te 

geven.  

U bent van harte uitgenodigd 

om op school de methode  eens 

in te zien.  

De winter is in aantocht 

Kleur op school  
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B E L A N G R I J K E  

D A T A  

 Kerstviering      

19 december 

 Kerstvakantie   

24 december t/m 

4 januari 
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“Pieten-

pensioen, 

bestaat dat 

eigenlijk?” 

Sinterklaas op bezoek! 

Ik ben te vertrouwen 

Regels & afspraken deel II  
In de vorige InVorm heeft u al 

kunnen lezen dat we het 

schooljaar gestart zijn met het 

steviger neerzetten van onze 

regels en afspraken. We heb-

ben onder andere u meegeno-

men in de “maatjesklassen” 

een vaste klas waar een kind 

naar toe gaat om tot rust te 

komen of wanneer het niet 

mee gaat naar de gym.  

Vanuit feedback van verschil-

lende ouders hebben we ook 

begrepen. Dat de regel rond-

om het briefje van 

“taalgebruik” niet duidelijk 

(genoeg) is gecommuniceerd.  

Briefje taalgebruik 

Het taalgebruik van onze 

leerlingen is al langere tijd 

onderwerp van gesprek. Om 

richting de kinderen duidelij-

ker te maken wat wij als 

school wel en vooral niet 

tolereren, geven wij bij onge-

wenst taalgebruik een briefje 

mee naar huis. Wij willen u 

vragen om dit briefje te on-

dertekenen en mee te geven 

aan school, waar we dit vast-

leggen in onze administratie. 

Bij herhaaldelijk gebruik van 

ongewenste taal, worden 

andere maatregelen genomen.  

Wij hebben echter ook uw 

ondersteuning en vertrouwen 

nodig om dit aan– en op te 

pakken. Vertrouw er op dat 

we een briefje niet zomaar 

meegeven, maar dat daar een 

grondige reden achter zit. 

Mocht u meer willen weten 

over wat er is gezegd of in 

welke context, neem dan 

contact op met de leerkracht. 

Samen zorgen we voor een 

fijne, veilige en gezellige 

school! 

kinderen van belang een ei-

gen vertrouwenspersoon te 

hebben. Ze stelt zich kort aan 

u voor. 

Ik ben Cora Groeneveld en 

sinds 2001 Onderwijs assis-

tente bij SBO de Vorm. 

Ik geef al een aantal jaren 

SoVa-training aan kleine 

groepjes kinderen binnen 

Sinds dit schooljaar 

hebben wij binnen 

de school een nieu-

we vertrouwensper-

soon.  

Ondanks dat we 

binnen de stichting 

een vertrouwensper-

soon hebben, vinden 

wij het voor onze 

school. Ook 1 op 1 gesprekjes 

horen hier bij.  Ieder kind 

heeft behoefte aan een luiste-

rend oor en aandacht voor 

datgene wat hen dwars zit. 

Ik kijk er naar uit om de ver-

trouwenspersoon te zijn van 

school 

Als het nodig is ben ik er ook 

voor uw kind.!! 

heel graag met “Pieten-

pensioen” willen gaan. Maar 

bestaat dat eigenlijk? Gelukkig 

hebben alle kinderen enorm 

goed geholpen! 

Het was een hele gezellige 

dag! We hopen dat de Sint 

ook volgend jaar weer een 

bezoek brengt aan SBO De 

Vorm! 

 

Wat waren wij allemaal weer 

enorm blij! Woensdag 21 

november heeft Sinterklaas en 

3 van zijn Pieten een bezoek 

gebracht aan de school!  

Pensioen??? 

Deze dag werd duidelijk dat 

niet alleen de Sint wat ouder 

wordt, maar dat ook de Pie-

ten elk jaar weer een jaartje 

ouder worden. Zo was er 1 

Piet voor wie het allemaal wat 

te zwaar werd. Deze Piet  zou 

I N V O R M  

Juf Cora 



Kerstdiner en kerstmarkt 
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Nog een paar weken en dan is 

het alweer Kerst. Een feest van 

warmte, saamhorigheid en 

gezelligheid. 

Op woensdagavond 19 decem-

ber vanaf 17.30 hebben alle 

kinderen in hun eigen klas een 

kerstbuffet. Alle ouders en 

verzorgers zijn uitgenodigd in 

de aula om ook daar te genie-

ten van een (zelfgemaakt) buf-

fet.  

Aansluitend zal er een gezellig 

kerstmarktje zijn buiten op het 

schoolplein (als het weer het 

toe laat). Daarnaast willen wij 

proberen om zoveel mogelijk 

speelgoed op te halen voor de 

speelgoedbank in Apeldoorn.  

Meer informatie leest u in de 

bijgevoegde brief vanuit de 

ouderraad. 

Via deze weg willen wij de 

ouderraad complimenteren 

met de gezellige aankleding van 

de school! We zijn erg blij met 

alle mooie spullen en versierin-

gen! Het geeft een fijne en 

warme sfeer! 

    

Mijn naam is Jan Bijsterbosch. 

Mijn zoon Yuri zit vanaf mei 2017 op 

De Vorm en vanaf dit schooljaar in klas 

OBB bij juf Annemarie Goudbeek. 

Sinds vorig schooljaar zit ik in de ou-

dergeleding van de MR.  

 

Ik vind het als ouder belangrijk om 

betrokken te zijn bij de school van mijn 

kind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die rol hoop ik ook op mijn bescheiden 

manier een bijdrage te leveren aan De 

Vorm. 

 

Ik ben ruim 15 jaar werkzaam als admini-

strateur in de financiële dienstverlening 

voor het midden en klein bedrijf. 

Een van mijn grootste passies is toch wel 

voetbal maar ook wel andere sporten 

(actief en passief). 

Ik wil hiermee graag een bijdra-

ge leveren aan de kwaliteit en 

kwantiteit van het geboden 

onderwijs. In het dagelijks leven 

werk ik als verpleegkundige in 

de verslavingszorg. Mocht u 

vragen hebben, spreek mij ge-

rust aan ik sta u graag te 

woord.  

Hallo allemaal,  

 

Mijn naam is Anne en ik ben 

de trotse moeder van Joaquim 

uit klas MBD. Sinds 2015 lopen 

wij mee op deze gezellige 

school. Omdat ik graag iets 

wilde kunnen betekenen voor 

de school heb ik mij aangemeld 

voor de MR.  

 

Oudergeleding MR 

Oudergeleding MR 

“Ik wil 

hiermee graag een bijdrage 

leveren aan de kwaliteit en 

kwantiteit van het 

geboden onderwijs.” 

“In die rol hoop ik 

ook een 

bescheiden 

bijdrage te leveren 

aan De Vorm.” 



SBO De Vorm 

Waleweingaarde 114 

7329 BD Apeldoorn 

 

Telefoon: (055) 5533 54 72 

E-mail: voradm@veluwseonderwijsgroep.nl 

SBO De Vorm is een kleine school voor     

speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. Met alle 

medewerkers wordt elke dag gewerkt aan 

een goed en fijn pedagogisch klimaat, zodat al 

onze kanjers van kinderen zich zo optimaal 

mogelijk kunnen ontwikkelen.  

 

In samenwerking met ouders en verzorgers 

proberen wij de kinderen datgene mee te ge-

ven wat zij nodig hebben om op een zo goed 

mogelijke manier deel te kunnen nemen aan 

de maatschappij.  

SBO De Vorm 

Samen werken aan de toekomst 
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