
u ook kort over de “nieuwe” 

meldcode die per 1 januari 2019 

is in gegaan. Hierin hebben wij 

als school een plicht om signalen 

van mishandeling, onveiligheid, 

e.d.  te melden bij Veilig Thuis. 

Op  pagina 2 nemen we u alvast 

mee in de plannen die er liggen 

om gebruik te maken van een 

schoolapp: Parro. Uiteraard 

zullen we u hier verder over 

informeren.  

Nog een paar weken en dan 

staat de voorjaarsvakantie weer 

voor de deur. Hopelijk mogen 

we de lente snel begroeten in 

ons land…… kijken we daar 

niet allemaal naar uit? 

 

Veel leesplezier. 

Team SBO De Vorm 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Voor u ligt de derde InVorm 

van dit schooljaar. Er is in de 

afgelopen weken veel gebeurd 

op school. Heel veel mooie 

dingen en soms ook lastige din-

gen.  

Wij zijn als school volop in be-

weging en in ontwikkeling want 

we weten dat stilstand, achter-

uitgang is. Wij zijn daarom ook 

druk bezig met het onderwijs 

van de toekomst. Wat betekent 

dat voor onze kinderen, voor 

ons onderwijs? Wij willen heel 

graag dat u als ouder hierin mee 

denkt! De uitnodiging hebt u 

vorige week ontvangen.  

Op 4 februari hebben we weer 

een nieuwe collega mogen be-

groeten. Jacqueline Scheffer zal 

gaan ondersteunen in MBC (juf 

Sophie) en MBD (meester Ed-

win). In beide klassen zal ze 2 

dagen werkzaam zijn. Wij wen-

sen Jacqueline heel veel plezier 

op SBO De Vorm! 

Helaas gaan we ook afscheid 

nemen van een fijne collega. 

Hans Berenschot (administratie) 

heeft aangegeven een nieuwe 

uitdaging aan te willen gaan en 

na ruim 33 jaar gaat hij definitief 

de deur achter zich dicht trek-

ken van SBO De Vorm.  Op 

pagina 3 richt hij zich nog een-

maal tot u als ouder. 

In deze InVorm leest u ook het 

e.e.a. over de verschillende 

opleidingen die gevolgd worden 

door collega’s.  We zijn erg blij 

dat juf Sophie deze week heeft 

gehoord dat ze is geslaagd voor 

de MLI. Heel fijn! 

In deze InVorm informeren wij 

Zoals u wellicht heeft meege-

kregen zijn er in de week van 

11 maart allerlei acties 

aangekondigd vanuit het 

gehele onderwijsveld. De 

zorgen rondom de kwali-

teit van het onderwijs zijn 

enorm. Er zijn steeds min-

der leerkrachten beschik-

baar en de werkdruk is nog 

steeds erg hoog.  

De actieweek wordt afgesloten 

met een landelijke stakingsdag 

op vrijdag 15 maart.  

SBO De Vorm ondersteunt de 

actie volledig en zal dan ook 

haar deuren sluiten op vrijdag 

15 maart.  

Omdat we ons beseffen dat we 

u in een lastig parket brengen, 

stel ik u hiervan nu alvast op de 

hoogte.  

We houden u uiteraard de ko-

mende periode op de hoogte 

van de ontwikkelingen. 

Wij hopen op uw begrip en uw 

steun. 

De tijd vliegt! 

Staking 15 maart 
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B E L A N G R I J K E  

D A T A  

 Tentoonstelling 

Techniek           

20 februari 

 Studiedag 

(leerlingen vrij) 

21 & 22 februari 

 Krokusvakantie 

25 febr. t/m 1 

mrt 

T E N T O O N -

S T E L L I N G  

U  B E N T  V A N  

H A R T E  U I T G E -

N O D I G D  O P  

W O E N S D A G  2 0  

F E B R U A R I  V A N  

1 3 . 4 5 - 1 4 . 1 5  O P  

D E  T E C H N I E K  

T E N T O O N -

S T E L L I N G ! !  D E  

K I N D E R E N  

W I L L E N  

G R A A G  L A T E N  

Z I E N  W A A R  Z E  

M E E  B E Z I G  

Z I J N  G E W E E S T !  
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Parro… de nieuwe schoolapp 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Een aantal maanden gelden 

heeft u als ouder/ verzorger 

de mogelijkheid gehad om het 

oudertevredenheidsonder-

zoek in te vullen. Op deze 

manier heeft u aan kunnen 

geven hoe tevreden u bent 

over SBO De Vorm. 

Wij hebben inmiddels de 

uitkomsten mogen ontvangen 

van dit onderzoek. Het is 

nogal een rapport geworden, 

wat maakt dat het even wat 

tijd kost om alle resultaten te 

lezen, duiden en interprete-

ren. Vervolgens zullen wij 

eerst met de MR het resultaat 

bekijken en met hen bespre-

ken welke positieve punten er 

liggen en welke zaken nog 

opgepakt en/ of ontwikkeld 

dienen te worden. Vervolgens 

zullen wij dit uiteraard ook 

delen met u. 

Wel kunnen we alvast aange-

ven dat het totale gemiddelde 

cijfer uitkomt op een 7,5. Een 

mooi gemiddelde waar wij 

heel blij mee zijn. Uiteraard 

zijn er zaken die beter scoren 

dan andere punten, daarover 

later dus meer. 

We kunnen ook alvast ver-

melden dat 52 % van de ou-

ders de vragenlijst heeft inge-

vuld. Ook daar zijn we tevre-

den over.  

Het oudertevredenheidson-

derzoek geeft ons als school 

informatie over hoe u als 

ouder/ verzorger denkt over 

school. Wij nemen de uitslag 

erg serieus en doen er alles 

aan om ons onderwijs elke 

keer weer te verbeteren. 

Wij willen de ouders/ verzor-

gers danken die de vragenlijst 

hebben ingevuld.  

     

Hieronder staan de mogelijkheden van deze App 

op een rijtje.    

Je blijft altijd en overal op de hoogte van zowel de 

leuke als belangrijke schoolzaken 

Ontvang leuke foto’s of mededelingen van de 

groep   

Geef je samen met andere ouders op om te hel-

pen bij leuke en leerzame schooluitjes  

Parro biedt jou en jouw school een veilige, geslo-

ten omgeving. Uitdelen van contactgegevens 

is ook niet meer nodig 

Binnenkort ontvangt u via de mail meer informatie 

over de Parro App. Bent u al nieuwsgierig ge-

worden dan kunt u alvast informatie lezen op 

de volgende site:  

https://www.parnassys.nl/producten/modules/

Afgelopen jaren zijn wij aan het zoeken 

geweest naar mogelijkheden om leuke 

momenten van uw kind op school te 

delen met ouders van de dezelfde groep 

in een veilige omgeving. Een aantal 

groepen hebben al geëxperimenteerd 

met Klasbord en Classdojo.  Uit reacties 

van ouders weten we dat dit erg op prijs 

gesteld wordt. Leerkrachten maken re-

gelmatig leuke foto’s van speciale mo-

menten of willen korte mededelingen 

snel delen binnen de groep. Met de 

nieuwe regels omtrent het privacy be-

leid hebben wij gekozen voor de Parro 

App. Deze App is gekoppeld aan ons 

administratiesysteem Parnassys en is 

een afgeschermde omgeving. 

I N V O R M  

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders


Hans neemt afscheid van SBO De Vorm…... 
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Beste kinderen en ouders van 

S.B.O. de Vorm. 

Na ruim 33 jaar werkzaam te 

zijn geweest voor S.B.O. de 

Vorm (en voorheen voor de 

Zonneburg), ga ik nu afscheid 

nemen van deze mooie school. 

Al deze jaren heb ik enorm ge-

noten van onze mooie en speci-

ale leerlingen. Hun enthousias-

me, vertrouwen in ons en de wil 

om iets te bereiken in hun prille 

leven, heeft mij al die jaren veel 

plezier opgeleverd. Vele mooie 

momenten heb ik met hen mo-

gen delen. Ik noem er een paar: 

Ons huwelijk, waarbij alle leer-

lingen destijds op het gemeen-

tehuis aanwezig waren, wat 

waren wij blij verrast en wat 

was het een feest. De vele 

schoolkampen waarbij ik als 

begeleider mee mocht, dat was 

genieten op Ameland en in Vier-

houten. De vele verhalen die de 

leerlingen mij vertelden en het 

vertrouwen dat ze daarbij in 

mij hadden. De verhuizing van 

de Burglaan naar de Wa-

leweingaarde, voor iedereen 

spannend en zeker voor de 

kinderen. Veel leerlingen (en 

ouders van deze kinderen), die 

ik moest begeleiden naar een 

dokter of ziekenhuis, waren 

echt blij dat ik met hen mee 

was geweest en ze gerust ge-

steld had. De angst voor de 

witte jas was altijd zo verdwe-

nen. De vele tekeningen die 

iedere keer bij mij gebracht 

werden…..  En zo kan ik nog 

best een poos doorgaan.  

Ook de samenwerking met de 

ouders van onze leerlingen 

heb ik altijd als heel plezierig 

ervaren. Met name de samen-

werking met de ouderraad, 

waarvoor ik al jaren de boek-

houding doe, en de medezeg-

genschapsraad waar ik ook ja-

renlang in heb deelgenomen heb 

ik altijd als heel prettig ervaren. 

De enorme betrokkenheid van 

deze ouders heb ik altijd enorm 

gewaardeerd. 

Nu heb ik ervoor gekozen om 

een andere weg in te slaan en 

S.B.O. de Vorm te verlaten, maar 

jullie begrijpen nu al, dat ik jullie 

enorm ga missen. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat de 

leerlingen het op S.B.O. 

de Vorm heel goed zullen 

doen en wens jullie dan 

ook allemaal heel veel 

plezier op deze mooie 

school toe en natuurlijk 

een hele mooie toekomst. 

Ik ga jullie Kanjers alle-

maal heel erg missen! 

Hans Berenschot 

uw auto te parkeren in de daarvoor 

bestemde parkeervakken. Dit mag op 

het terrein van SBO De Vorm, maar 

ook op de grote parkeerplaats. 

Daarnaast willen we u verzoeken goed 

op te letten bij het inparkeren en het 

wegrijden. Dit lijkt soms voor gevaarlij-

ke situaties te zorgen.  

Wij danken u alvast voor uw begrip en 

oplettendheid! 

De laatste tijd bereiken ons een 

aantal signalen wat gaat over de 

verkeersveiligheid rondom de 

school. Het gaat dan met name 

over het moment dat kinderen 

worden opgehaald en worden 

weg gebracht. 

Om de veiligheid van uw kind 

zoveel mogelijk te kunnen waar-

borgen, willen wij u vragen om 

Parkeren en verkeersveiligheid 

“Jullie 

begrijpen nu 

al, dat ik jullie 

enorm ga 

missen.”  



Meldcode 
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   Per 1 januari is er een nieuwe 

meldcode Huiselijk geweld en 

kindermishandeling in gegaan. 

Dat houdt in dat wij in het on-

derwijs nu verplicht zijn om de 

meldcode te volgen. 

De meldcode is bedoeld voor 

het melden van vermoedens 

van huiselijk geweld of kinder-

mishandeling. Het gaat hierbij 

niet alleen om vermoedens van 

fysiek geweld, maar ook om 

vermoedens van psychisch of 

seksueel geweld en vermoe-

dens van verwaarlozing. Aan 

de hand van 5 stappen bepalen 

wij of er een melding moet 

worden gedaan bij Veilig Thuis 

en of er voldoende hulp kan 

worden ingezet. Het uitgangs-

punt is altijd dat er in geza-

menlijkheid gekeken wordt 

welke hulp er mogelijk en wen-

selijk is.  

De vijf stappen van de meldcode 
1. Signalen in kaart brengen 

2. Overleg met een professional 

3. Ga in gesprek met de ouder of het kind 

4. Wegen 

a) Is er vermoeden van geweld? 

b) Is er acute of structurele onveilig-
heid? 

c) Kan je hulp organiseren? 

d) Is er acceptatie van hulp? 

e) Is het veiliger? 

5. Beslissen 

Het is ook om die reden dat wij met het 

team druk bezig zijn geweest met visie-

ontwikkeling. Waar willen wij heen met 

de school?  

 

Uiteraard willen wij bij het ontwikkelen 

van onze visie u als ouder/ verzorger 

betrekken. Daarom hebben we u vorige 

week een uitnodiging verstuurd om hier-

over mee te praten en te denken. 

Welke beroepen zijn er voor 

onze kinderen? Welke vaardig-

heden hebben ze nodig? Welke 

mondiale vraagstukken liggen 

er? Hoe houden onze kinderen 

zich staande in de maatschappij? 

Allemaal vragen waar wij niet 

altijd een direct antwoord op 

hebben, maar waar wij wel wat 

mee moeten! 

Op maandag 18 februari om 19.30 willen 

wij bij elkaar komen met de “Denktank”. 

Een groep ouders die graag mee wil den-

ken over de toekomst van SBO De Vorm! 

 

Wilt u meedenken en meewerken aan de 

(nieuwe) visie, dan bent van harte uitge-

nodigd. Stuur dan even een mail naar: 

o.bevers@veluwseonderwijsgroep.nl  

 

Wij hopen u te zien! 

is om de school en het team 

mee te nemen in een innovatie/ 

vernieuwing. Juf Sophie geeft 

hier sturing en leiding aan. In 

maart ontvangt juf Sophie haar 

diploma. 

 

Meester Onno is inmiddels 2 

jaar bezig met de MLE (Master 

leadership in education). Doel 

van deze opleiding is sturing te 

geven aan scholen die in ontwik-

keling zijn. 

Juf Cecile en meester 

Lex zijn in november 

gestart met de MLIKE 

(master leren innoveren kind 

en educatie). Deze opleiding is 

eigenlijk meer een combinatie 

van de MLI en de MLE.  

 

Mede door de opleiding van 

deze 4 medewerkers is het 

team en de school volop in 

ontwikkeling en zijn we volop 

aan het bouwen! 

SBO De Vorm is volop in ont-

wikkeling. Zo ook de mede-

werkers van de school.  

 

Op dit moment zijn 4 collega’s 

bezig met een master oplei-

ding. Waar de één klaar is, is 

de ander net gestart. 

 

Juf Sophie is klaar met haar 

MLI (master leren en innove-

ren). Doel van deze opleiding 

MLI, MLE en MLIKE… we leiden flink op! 

Toekomstgericht onderwijs 

Meer informatie over de meldcode kunt u vinden op de site van de 
rijksoverheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode


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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