
Wij hebben er zin in en blijven 

onze schouders eronder zetten. 

We blijven bouwen aan deze 

prachtige school. Natuurlijk, er 

gaat wel eens wat mis en soms 

zijn we het niet eens met elkaar. 

Wanneer we echter SAMEN 

blijven optrekken en elkaar 

blijven vinden, gaan we er nog 

hele mooie maanden van ma-

ken!! 

 

Veel leesplezier. 

Team SBO De Vorm 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Voor u ligt de vierde InVorm 

van dit schooljaar. Wat vliegt de 

tijd en wat gebeuren er een 

hoop goede en mooie dingen! 

De afgelopen weken zijn we 

veel bezig geweest met de toe-

komst. Dit hebben we intern 

gedaan met alle medewerkers, 

maar in februari ook met ou-

ders die zich hadden aangemeld 

voor de Denktank. Daarnaast 

betrekken we ook binnenkort 

de leerlingen bij het onderwijs 

van de toekomst! Het draait 

natuurlijk om hen! 

Lees in deze InVorm welke 

inspanningen en resultaten er al 

er al geboekt zijn.  

In deze InVorm stellen ook 2 

“nieuwe” collega’s zich aan u 

voor. Juf Jacqueline is vanaf 1 

februari gestart als onderwijsas-

sistent in MBC en MBD. Een 

welkome versterking, zeker ge-

zien het feit dat zij bezig is met 

de PABO! 

In maart is juf Lisette gestart als 

administratief medewerker op 

school. Haar werkdagen zijn de 

dinsdag en donderdag.  

Mocht u ze tegenkomen, maak 

gerust even kennis met ze! 

In de komende weken gaan we 

steeds meer toewerken naar het 

einde van het schooljaar. U leest 

het goed: het einde van het 

schooljaar. Want uit ervaring 

weten we dat deze periode voor-

bij vliegt! Met de vakantie ertus-

sen en de nodige vrije dagen, 

maakt dat de zomervakantie 

steeds dichterbij komt.  

Leuk, maar ook weer spannend, 

want er moet nog zoveel gebeu-

ren! 

In de maand februari zijn alle 

klassen en alle kinderen 

enorm druk bezig geweest 

met de techniekweken. Deze 

weken stonden in teken van 

het thema: “Bewegen”. 

Met behulp van de methodiek 

onderzoekend leren zijn de 

kinderen aan de slag gegaan 

met de verschillende fases. Ze 

hebben daarbij heel veel ant-

woorden op gestelde vragen 

zelf ontdekt! 

Op 20 februari hebben we de 

techniekweken af kunnen ron-

den met een mooie tentoon-

stelling die door heel veel ou-

ders, verzorgers, opa’s en oma’s 

is bezocht. Heel erg leuk om die 

betrokkenheid te zien! 

Kijken naar de toekomst! 

Techniekweken 
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B E L A N G R I J K E  

D A T A  

 Vrijdag 12 april: 

Palmpasenop-

tocht onder-

bouw 

 Donderdag 18 

april: Paaslunch 

 Vrijdag 19 april: 

vrije dag i.v.m. 

Goede Vrijdag 

 Maandag 22 

april: vrije dag 

i.v.m. 2e Paas-

dag 

 Maandag 29 april 

t/m vrijdag 3 

mei: Vakantie 
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Parro 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Zoals u in de vorige InVorm 

hebt kunnen lezen, hebben 

wij de resultaten vanuit het 

oudertevredenheidsonder-

zoek ontvangen. Wij zijn blij 

met de uitkomst en de feed-

back die is gegeven. 

 

De locatiedirecteur heeft een 

samenvatting geschreven van 

datgene wat uit het onder-

zoek is gekomen. Dit zal in 

een volgende MR-vergadering 

met de MR worden bespro-

ken.  

 

Wel kunnen we u melden dat 

65 van de 124 verstuurde 

aanvragen gehoor hebben 

gegeven aan het verzoek deel 

te nemen aan het onderzoek. 

Dat levert een percentage op 

van 52%.  

 

Overall wordt SBO De Vorm 

positief beoordeeld met een 

7,4. Een mooi resultaat, maar 

we zijn er zeker nog niet! 

Een aantal onderdelen wor-

den als sterk beoordeeld, te 

weten: 

 Het onderwijs 

 De leerkracht  

 De voorzieningen 

 De schoolleiding/ 

directie 

 

Een aantal punten worden als 

aandachtspunten beoordeeld: 

 Communicatie  

 Veiligheid op school 

 Gepersonaliseerd 

leren 

 

We komen hier in een later 

stadium nog uitgebreider op 

terug! 

Veel kinderen vinden het fijn om tijdens de uitleg 

of tijdens een les iets in hun handen te hebben of 

ergens aan te “friemelen”. Dat is begrijpelijk en 

voor sommige kinderen zelfs wenselijk. 

Elke periode wordt er echter wel weer iets nieuws 

bedacht door bedrijven waarmee kinderen kunnen 

“friemelen” tijdens de lessen. Zo hebben we spin-

ners al gehad, en de squeezy al gehad en nu is 

putty erg populair. 

Binnen school hebben we hier een afspraak over 

gemaakt en wij willen u daarvan op de hoogte stel-

len: kinderen mogen 

alleen gebruik maken 

van een tangle, mits dit 

is afgesproken met de 

leerkracht.  

Wij willen u vragen om 

andere zaken dan ook 

niet (meer) mee te ge-

ven. 

 We gaan een volgende stap zetten in de 

Parro-app. Binnenkort ontvang u 

een brief met hierin de laatste in-

formatie.  

U gaat daarnaast een uitnodiging van de 

leerkracht van uw kind ontvangen 

met een code. Hiermee kunt u in-

loggen in de Parro-app (mits hij is 

gedownload natuurlijk). 

Op deze manier gaan we ervoor zorgen 

dat we informatie nog sneller kun-

nen delen met u als ouder/ verzor-

ger en blijft u nog beter op de hoog-

te van datgene wat zich op school 

afspeelt! 

 

I N V O R M  

Tangle 



Even voorstellen 
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Hallo allemaal! 

Mijn naam is Jacque-

line Scheffer, ik ben 

30 jaar oud en 

woon samen met 

mijn man in Epe. 

Begin februari ben 

ik gestart op SBO 

De Vorm als onder-

wijsassistent. Op 

maandag en woens-

dag ondersteun ik 

de klas MBD en op 

donderdag en vrij-

dag ondersteun ik 

de klas MBC. Op dit moment 

studeer ik op de Katholieke 

Pabo in Zwolle. Hier volg ik de 

deeltijdopleiding van 2 jaar.  Ik 

zie het werk dan ook als een 

mooie leerschool. In mijn vrije 

tijd sta ik graag op het voetbal-

veld om een balletje te trappen 

of kijk ik een serie of film op 

Netflix. Mocht u vragen hebben, 

spreek me gerust aan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verwerken (knutselen, tekenen, 

spelen, lezen, etc.).   

Dit schooljaar hebben we hier een 

vervolg aan gegeven en zal Mariska 

dit schooljaar 3 keer op school ko-

men. Hierin zijn we ook aan het 

kijken hoe we de midden– en bo-

venbouw hierbij kunnen betrekken.   

We zijn blij dat we, onder andere 

op deze manier, vorm en inhoud kun-

nen geven aan onze identiteit. 

Vorig schooljaar zijn we gestart 

met Godly play in de onder-

bouw. Vanuit de parochie Apel-

doorn en omstreken, komt Ma-

riska Litjes op een hele speelse, 

beeldende en laagdrempelige 

manier een bijbelverhaal vertel-

len. Vervolgens hebben de kin-

deren de mogelijkheid om het 

verhaal op hun eigen manier te 

Godly play 

 

Hallo allemaal, mijn naam is 

Lisette Niesink, ik woon samen 

met mijn man Eddy en onze 3 

dochters (Zoë, Luna en Yara) in 

Twello. In februari ben ik hier 

op school begonnen als admini-

stratief mede-

werkster. Mijn 

werkdagen 

zijn de dinsdag 

en de donder-

dag. Ik verveel 

mij eigenlijk 

nooit. Ik ben 

helemaal gek 

van handbal 

en beachhand-

bal. Daarnaast 

vind ik foto-

graferen, le-

zen, gezelschapspelletjes, knut-

selen, tekenen, hand-lettering en 

andere creatieve hobby's ook 

erg leuk om te doen. Ik hoop op 

een goede samenwerking met 

iedereen die is verbonden aan 

deze school. 



Denktank 
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Op maandagavond 18 februari 
2019 hebben wij wederom een 
Denktank met ouders georga-
niseerd. Doel van deze denk-
tank: meedenken in het onder-
wijs van de toekomst voor SBO 
De Vorm. 
 
De volgende ouders hadden 
gehoor gegeven aan de oproep 
(waarvoor grote dank!!): 

 Peter Polman 

 Angelique Essenstam 

 Saskia van Veldhuizen 

 Mirjam Smit 

 Lisette Witteveen 

 Sanne Hissink 

 Angeline Wolf 
 
We zijn aan de slag gegaan om 
op een beeldende manier 
(oneliners, foto’s, uitspraken 
e.d.) te komen tot de kern van 
het onderwijs op SBO De 
Vorm? Waar willen we naar-
toe? Wat willen we onze kin-
deren meegeven. 
 
Op een interactieve manier 
hebben we dit vervolgens be-
sproken. Het is fijn om te zien 
dat veel wat benoemd is door 

de ouders, ook was benoemd door de medewer-
kers van SBO De Vorm.  
 
Stap voor stap komen we zo bij onze 
(hernieuwde) visie. Nogmaals dank aan de ou-
ders die actief hierin hebben meegedacht!! 

vraagt de toekomst van onze kinderen en 

wat betekent dat voor onze school? 

Met alle medewerkers zijn we hier het 

afgelopen jaar druk mee bezig geweest. 

Het doel van dit schooljaar is te komen 

tot 5 of 6 pijlers waar we ons onderwijs 

op gaan baseren. Deze pijlers zullen ons 

houvast geven in de keuzes die wij moe-

ten gaan maken voor het onderwijs van 

de toekomst. We moeten daarbij niet uit 

 

Zoals u al eerder hebt kunnen 

lezen, zijn wij druk bezig met het 

onderwijs van de toekomst. Wat 

het oog verliezen dat wij al heel veel 

mooie dingen doen! Maar keuzes zullen 

wij zeker moeten maken. Wat gaan we 

wel doen en wat gaan we ook niet doen! 

Soms hele moeilijke keuzes, waarbij wij 

onze koers gaan richten op de vastgestel-

de pijlers.  

De komende tijd zult u hier veel meer over 

te horen krijgen! 

 

 

Het is dan ook met die reden 

dat SBO De Vorm in gesprek is 

gegaan met 3 buitenschoolse 

opvangorganisatie om te kijken 

naar mogelijkheden voor een 

gespecialiseerde BSO in de na-

bijheid van onze school.  

 

Op dit moment worden ge-

sprekken gevoerd met de direc-

tie van Mam’s, Kindercentrum.nl 

en Koningskind, met als doel het 

opzetten van een gespecialiseer-

de BSO voor kinderen van 

SBO De Vorm.  

 

De eerste gesprekken zijn po-

sitief verlopen. Binnenkort zal 

er van school uit een behoef-

tepeiling plaats vinden onder u 

als ouders/ verzorgers. Op 

deze manier proberen wij (in)

zicht te krijgen in de behoeftes 

die er liggen. Wij houden u op 

de hoogte!! 

Het afgelopen jaar is de vraag 

naar BSO (naar ons idee) ge-

stegen. Apeldoorn breed zit-

ten de BSO’s al aardig aan hun 

maximum capaciteit, met name 

voor kinderen uit het speciaal 

(basis)onderwijs. 

 

Daarnaast beseffen wij ons dat 

het van groot belang is dat een 

BSO aan kan sluiten bij de on-

dersteuningsbehoeften van alle 

kinderen. 

BSO bij SBO De Vorm? 

Toekomstgericht onderwijs 



Bericht vanuit de parochie 

Paasvieringen in de Onze Lieve Vrouwe Kerk 

In de Onze Lieve Vrouwe kerk zijn in de aanloop naar Pasen verschillende vieringen gericht op kinderen. 

Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.  

 

Palmpasen 

Op 14 april is het Palm Pasen.  We nodigen alle kinderen uit om te komen 

en dit mee te maken!! 

Er is dan een Pampasen processie (optocht) in de kerk met de kinderen. 

 

 

 

We starten aan het begin van de viering achter in de kerk en maken daar de wijding van de Palmtakjes mee.  

Daarna is er voor de kinderen tot 6 jaar een peuter/ kleuterviering  en een kinderdienst voor de 

groter kinderen.  

Tegen het eind van de viering lopen we met de kinderen in optocht een rondje om de kerk om weer aan de 

hoofdingang naar binnen te komen en daar de processie voort te zetten.  

Neem allemaal je versierde palmpaasstok mee!!!  

 

Gezinsviering met Pasen 

Zaterdag avond om 16.30 uur is er een gezinsdienst waarin het verhaal van Jezus vertelt wordt. De intocht in 

Jeruzalem, zijn laatste avondmaal met zijn vrienden (Witte Donderdag), zijn sterven (goede vrijdag) en de op-

standing.  

Het jongerenkoor Jokotrees verzorgt deze viering. De liederen komen uit het oratorium de Graankorrel. 

Door spel en zang wordt het verhaal vertelt in deze gebedsviering, zodat het voor kinderen een beeld geeft 

van de laatste week van Jezus leven.  



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.  

SO De Vorm 

Samen werken aan de toekomst 
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