
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Voor u ligt de eerste InVorm 

van schooljaar 2019-2020. En 

wat gaat de tijd toch weer snel. 

Het is alweer oktober. De 

blaadjes vallen, de regendrup-

pels vallen in grote getale en de 

kachel kan weer aan. 

 

We hebben goede en leuke 

eerste weken gehad. Natuurlijk 

alle klassen zijn nog volop bezig 

met de groepsvorming, maar we 

zien mooie dingen gebeuren op 

school! 

 

Alle startgesprekken zijn (bijna) 

gevoerd en het is mooi om te 

zien dat in de bovenbouw alle 

kinderen zelf aanwezig zijn ge-

weest bij deze gesprekken. Wij 

willen minder óver de kinderen 

praten, maar meer mét de kin-

deren. Dit gaat dit schooljaar 

meer handen en voeten krijgen. 

 

De eerste InVorm is een uitge-

breide nieuwsbrief geworden. Zo 

leest u over de wandel tweedaag-

se en over de opening van onze 

nieuwe keuken. Maar ook meer 

informatief over onze methode 

BOUW! 

Daarnaast hebben we juf Sophie 

en haar Bart mogen trouwen op 

school! Wat een belevenis was 

dat! En wat zagen ze er prachtig 

uit! 

Kortom, een goed gevulde In-

Vorm!! 

 

Veel leesplezier. 

Team SBO De Vorm 

Het schooljaar zijn we een paar 

weken geleden goed begonnen 

met de wandel tweedaagse. 

Ondanks dat de weersvoorspel-

lingen niet heel gunstig waren, 

hebben we geluk gehad en is 

het bijna volledig droog geble-

ven! 

Op donderdag de langere route 

gelopen en vrijdag een iets kor-

tere route gewandeld. Wat een 

kanjers zijn alle kinderen toch! 

Vrijdag hebben we de wandel 

tweedaagse afgesloten met een 

heerlijke barbecue!  

Via deze weg willen wij nog-

maals alle ouders bedanken die 

hebben geholpen! TOP! 

En we zijn weer begonnen!!! 

Wandel tweedaagse 
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B E L A N G R I J K E  

D A T A  

 18 oktober: 

vrije dag 

OBA 

 Vakantie: 21 

t/m 25 okto-

ber 

 Maandag 28 

oktober: 

studiedag: 

alle kin-

deren vrij!! 
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Vertrouwenspersonen op SBO De Vorm 

Opening keuken 
 

Een paar weken geleden heb-

ben wij onze nieuwe keuken 

officieel geopend!  

 

Vorig schooljaar is er door juf 

Heleen en Saskia (OR) heel 

hard gewerkt om alles gereed 

te maken voor gebruik. En 

wat is het mooi geworden! 
 

De afgelopen weken zijn de 

eerste gerechten al de school 

rondgebracht. Het zag er 

allemaal heerlijk uit!  

 

Het is fantastisch om te zien 

hoe geweldig enthousiast de 

kinderen allemaal zijn. Met 

veel plezier zijn de eerste 

groepjes aan de slag gegaan. 

 

De komende tijd gaan we 

intern kijken hoe we dit ver-

der vorm en inhoud kunnen 

geven!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  OP SBO De Vorm hebben we 2 ver-

trouwenspersonen die 

(vertrouwelijke) gesprekjes kunnen 

voeren met kinderen.  

 

Zij zijn daarnaast aanspreekpunt 

voor kinderen die gepest worden/ 

die zich gepest voelen.  

 

Wij vinden het van groot belang dat 

kinderen in vertrouwelijkheid hun 

verhaal kunnen doen over dingen die 

op school, danwel thuis gebeuren.  

 

Onze vertrouwenspersonen zijn: 

Cecile Vos & Cora Groeneveld  

I N V O R M  



Veilig parkeren 
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De blaadjes beginnen al weer 

flink te vallen en we hebben de 

nodige regenachtige dagen ge-

had. Dat betekent ook dat  

steeds meer ouders hun       

kind(eren) met de auto weg-

brengen. Ook hebben we dit 

schooljaar een toename aan 

taxibusjes die de nodige kin-

deren van huis naar school en 

van school naar huis brengen.  

We merken dat dit soms wat 

gevaarlijke situaties oplevert. 

Met name wanneer auto’s stil 

staan/ parkeren voor de ingang 

van de parkeerplaats. Wij wil-

len u verzoeken om uw auto 

te parkeren in een parkeervak. 

Er is genoeg parkeerplek te 

vinden voor/ bij de school. 

Soms zult u dan iets verder 

moeten lopen, maar alles voor 

de veiligheid van de kinderen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

proces kunnen ombuigen tot een posi-

tief groepsklimaat.  

De fases van groepsvorming zijn: 

 Forming: de verkenningsfase 

 Storming: de hiërarchie wordt 
vastgesteld 

 Norming: de leiders bepalen de 
ongeschreven regels 

 Performing: de groep is klaar voor 
het werken 

 Adjourning: het einde van het jaar 
is in zicht, de kinderen vinden de 
groepsregels niet meer zo belang-
rijk. 

In de eerste weken zijn alle klas-

sen druk bezig geweest met de 

“Gouden Kanjer weken”. Weken 

die grotendeels in het teken 

stonden van kennis maken en 

groepsvorming.  

Groepsvorming is een belangrijk 

en een altijd terugkerend  the-

ma. Elk jaar maakt een groep 

alle fases van groepsvorming 

door. Het is belangrijk voor ons 

om deze fases te (her)kennen en 

erop in te spelen, zodat we het 

Groepsvorming 

 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid, een heel belang-

rijk thema in de maatschappij 

van tegenwoordig. Hoe kunnen 

we zo goed mogelijk zorgen 

voor de natuur en het milieu om 

ons heen. Een vraagstuk die ons 

als school ook bezig houdt. Ui-

teraard besteden we hier aan-

dacht aan in de lessen, echter 

blijft het bij “theorie”. Een 

 
doorn in het oog van de school 

is al jaren het feit dat wij ons 

afval niet kunnen scheiden. Er 

ligt een wet, dat zegt dat bedrij-

ven en scholen geen afval mo-

gen scheiden. Heel gek natuur-

lijk. Gelukkig is er nu een project 

dat een beetje om de wetgeving 

heen gaat en waar wij aan mee 

doen: Cleanwise. Concreet bete-

kent dit dat wij vanaf dit school-

jaar ons afval gaan scheiden! 

Het volgende afval scheiden wij: 

GFT (groen), PDM (oranje), Pa-

pier (blauw) en rest (grijs). 

Een beter milieu begint namelijk 

altijd eerst bij jezelf! 



Hulp(ouders) gezocht! 
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Wij zijn op zoek naar ouders/ 

opa’s/ oma’s die ons af en toe 

eens willen helpen met een 

klusje. Denk bijvoorbeeld aan 

bladblazen, iets repareren of  

maken. 

 

We zijn nu bijvoorbeeld con-

creet op zoek naar een papa, 

mama, opa of oma die ons 

schoolplein komende week 

eens wil schoon blazen. Wij 

hebben een mooie grote blad-

blazer, dat is dus geregeld! 

Mocht u denken: ik kan/ wil wel eens 

helpen, stuur dan een mailtje naar 

meester Onno: 

o.bevers@veluwseonderwijsgroep.nl  

 

Wij hopen op u te kunnen rekenen 

en hopen dat ons schoolplein volgen-

de week weer blad en eikel vrij is! 

 

Bedankt alvast!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe school! We gaan er ho-

pelijk een hele mooie tijd van 

maken!  

 

Concreet betekent dit dat be-

paalde klassen al goed vol zitten 

of helemaal vol zitten. We zijn 

intern aan het kijken hoe we 

hiermee om moeten gaan. 

Waarschijnlijk zullen er wacht-

lijsten voor onze school gaan 

ontstaan. 

 

Aan de ene kant heel fijn om 

te zien dat SBO De Vorm een 

positieve groei laat zien. Aan 

de andere kant vinden wij het 

heel moeilijk om een “nee” te 

moeten verkopen. Dat zit niet 

in onze aard. Maar voor nu is 

dat de situatie waarin we zit-

ten 

Op maandag 2 september zijn 

er heel veel nieuwe kinderen, 

en dus ook nieuwe ouders, 

gestart op SBO De Vorm.  

 

In het nieuwe schooljaar zijn 

inmiddels 22 nieuwe kinderen 

gestart! Een heel hoog aantal! 

 

Via deze weg willen wij alle 

nieuwe kinderen en uiteraard 

ook de nieuwe ouders van 

harte welkom heten op hun 

Welkom nieuwe kinderen en nieuwe ouders 
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Tekort aan juffen en meesters! 

Juf Sophie en haar Bart zijn getrouwd! 

 

Wat  zagen ze er prachtig uit! 

Juf Sophie in haar trouwjurk 

en haar Bart in een geweldig 

pak! En wat zag hun dochter 

er als een echt prinsesje uit! 

 

Maandag 23 oktober hebben 

juf Sophie en Bart hun ja-

woord gegeven op SBO De 
Vorm. Voor leerkrachten is 

een huwelijk pas echt beze-

geld wanneer het ja-woord is 

gegeven op school. De hele 

school is getuige geweest en 

de klas van juf Sophie heeft 

getekend voor dit huwelijk  

 

Meester Onno was al buiten-

gewoon ambtenaar van SBO 

De Vorm de gelukkige die het 

huwelijk van juf Sophie en 

Bart mocht bezegelen! 

 

Wij wensen juf Sophie, Bart 

en natuurlijk hun dochter Lot 

heel veel geluk en liefde toe! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

staking tot gevolg kunnen hebben. Als datum 

hiervoor is nu woensdag 6 november vastge-

steld.  

 

Of de staking doorgaat is afhankelijk van alle 

ontwikkelingen in onderwijsland. Wij houden 

u op de hoogte. 

 

Wel belangrijk om te weten dat ook binnen 

SBO De Vorm krapte is wat betreft inval. Dit 

hebben we de afgelopen weken helaas al moe-

ten merken. Wanneer er ziekte is, lukt het 

bijna niet om een (geschikte) vervanger te vin-

den. Vaak proberen we het intern op te los-

sen. Dit lukt echter niet altijd. Het kan tot 

gevolg hebben dat we u vragen om uw kind 

thuis te houden. Uiteraard is dat een uiterste 

redmiddel, maar ontkomen we er niet. 

 

Wij hopen op uw begrip. 

 

 

  

U hebt het vast gehoord en/ of gele-

zen: het lerarentekort bereikt zijn 

hoogtepunt. Tijdens Prinsjesdag zijn 

de berichten vanuit het kabinet ook 

helaas nog niet hoopgevend. Het 

lerarentekort is enorm, de werk-

druk hoog. Op de één of andere 

manier lijkt het niet tussen de oren 

te komen van de ministers. 

 

Ja, er ligt wat geld op de plank, ech-

ter moeten de vakbonden dan wel 

akkoord gaan met een nieuwe CAO 

waar zij niet achter staan. Voelt niet 

goed. 

 

Welke gevolgen dit gaat hebben is 

nog niet bekend. Wel is duidelijk dat 

de actiebereidheid onder leerkrach-

ten onverminderd groot blijft. Dit 

zal mogelijk een nieuwe landelijke 

I N V O R M  
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Pilot BOUW! 

Ontwikkelingen BSO 
 

Vorig schooljaar zijn wij druk 

bezig geweest om te kijken of 

we, in samenwerking met 

diverse BSO’s, een BSO ge-

richt op SBO De Vorm kun-

nen opzetten. 

 

De gesprekken waren posi-

tief, echter bleek ook dat dit 
niet altijd de prioriteit had 

van verschillende kinderop-

vangen.  

 

Gelukkig werd duidelijk dat 

vlakbij onze school een nieu-

we kinderopvang haar deuren 

ging openen. Wij hebben 

meteen contact gezocht en 

een gesprek met ze gevoerd.   

 

Kinderopvang Villa in Kleur 

heeft op 1 oktober haar deu-

ren geopend en ze hebben 

aangegeven nog voldoende 

ruimte te hebben om kin-

deren (ook van SBO De 

Vorm) op te vangen. 

 

Mocht het zo zijn dat er heel 

veel aanmeldingen komen 

vanuit onze school, dan heb-

ben we zeker nog contact 

met elkaar. Voor nu lijkten de 

urgente vragen opgevangen te 

kunnen worden door Villa in 

Kleur! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUW! is een uniek computergestuurde in-

terventieprogramma waarmee leesproblemen 

bij risicoleerlingen in groep 2 t / m 4 voorko-

men kunnen worden. Het kind leert, de tutor 

stuurt en de computer wijst de weg. 

 

Op dit moment worden juf Cecile,               

juf Annemarie en juf Lisanne geschoold om dit 

verder uit te zetten binnen de school!  

Dit schooljaar zijn we gestart met 

een nieuwe pilot op SBO De Vorm. 

We maken gebruik van de methode 

BOUW! 

 

BOUW! Is een programma om pre-

ventief aan de slag te gaan met lees– 

en spellingsproblematieken.  

 

I N V O R M  

ma bestaat uit 8 bijeenkomsten, waarin 

aan de hand van spel en opdrachten 

wordt gewerkt aan het verwerken van de 

scheiding. Kinderen leren de scheiding 

beter te begrijpen en om te gaan met de 

veranderde leefsituatie.   

Mocht u uw kind deel willen laten ne-

men, stuur dan een mail naar juf Cecile: 

c.vos@veluwseonderwijsgroep.nl 

Kans om deel te nemen aan KIES! 

Dit schooljaar heeft MEE Veluwe het 

aanbod gedaan dat een aantal kinderen 

van SBO De Vorm mee kunnen doen aan 

een KIES-training. KIES staat voor Kin-

deren In Echtscheiding Situaties 

KIES is een spel- en praatgroep voor 

kinderen van gescheiden ouders of van 

ouders die gaan scheiden. Het program-



De visie van SBO De Vorm vanuit 5 pijlers!! 



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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