
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Voor u ligt de eerste InVorm 

van schooljaar 2020-2021 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  wellicht weer aan. 

Het is niet te voorspellen hoe 

dit schooljaar zal verlopen. Gaat 

Nederland weer in een lock-

down? En wat betekent dat 

voor het onderwijs? Komt er 

snel een vaccin? Slaat Corona 

ook toe op SBO De Vorm? 

Kortom: heel veel vragen en 

weinig antwoorden. De tijd zal 

het leren.  

 

 

 

We hebben goede en leuke eer-

ste 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 er wordt door alle 

kinderen alweer hard gewerkt.  

Lees in deze InVorm over de 

enquete thuisonderwijs, het jaar-

plan 2020-2021, de groepsvor-

ming, een eerste aankondiging 

rondom Sint en Kerst en nog 

heel veel meer.  

Kortom, een goed gevulde In-

Vorm!! 

 

Veel leesplezier. 

Team SBO De Vorm 

De afgelopen schooljaren heb-

ben alle kinderen aan het eind 

van het schooljaar een zomer-

krant ontvangen. Een mooie 

“glossy” waarin veel te lezen 

valt over het afgelopen school-

jaar.  

De zomerkrant is gemaakt door 

en voor kinderen van SBO De 

Vorm, in samenwerking met de 

OR  Aangezien het samenstellen 

van deze zomerkrant veel (tijds)

investering vraagt, willen wij u 

vragen om een paar vragen te 

beantwoorden hierover. Wij 

weten dan óf en zo ja, hoe wij 

verder kunnen met de zomer-

krant.  U kunt de vragen beant-

woorden door op onderstaande 

link te klikken: 

https://forms.office.com/
Pages/ResponsePage.aspx?
id=4LUASFhbHUeH6kuxp04I
h1dduopTA9pAqgb9IHvVpad
UMDBCR1NQUFRRMjVWNF
AyTVdWVVdHOEFIVS4u   
 
U heeft tot vrijdag 16 oktober 
om deze vragenlijst te beant-
woorden. Het kost maar 1 tot 2 
minuten van uw tijd! 

En we zijn weer begonnen!!! 

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

D A T A  

 Vakantie: 19 

t/m 23 okto-

ber 

 Maandag 26 

oktober: 

studiedag: 

alle kin-

deren vrij!! 
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Vertrouwenspersonen op SBO De Vorm 

Sint & kerst: geen ouders/ verzorgers 
 

Gezien alle ontwikkelingen 

rondom Corona zijn wij als 

school genoodzaakt rondom 

Sint en Kerst extra maatrege-

len te nemen. De belangrijk-

ste (en tevens meest verve-

lende) is dat wij u helaas 

moeten verzoeken thuis te 

blijven bij deze activiteiten.  
 

Op dit moment willen wij het 

aantal volwassenen dat sa-

menkomt in een (kleine) 

ruimte zoveel mogelijk beper-

ken.  

 

Uiteraard gaan we uitgebreid 

aandacht geven aan Sint en 

Kerst, echter zal dit vooral 

voor en met onze kinderen 

zijn.  

 

Wij hopen op uw begrip in 

deze en gaan er vanuit dat u 

volgend jaar weer welkom 

bent op school! 

 

Natuurlijk zult u geïnfor-
meerd worden over de pre-

cieze invulling van Sint en 

kerst 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  OP SBO De Vorm hebben we 1 ver-

trouwenspersoon die 

(vertrouwelijke) gesprekjes kan voe-

ren met kinderen.  

 

Zij is 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 vertrouwenspersoon is: Cecile 

Vos 

I N V O R M  



Ouderenquête n.a.v. thuisonderwijs 

P A G I N A  3  J A A R G A N G  3 ,  N U M M E R  1  

Het lijkt al zo lang geleden: door de Coronacrisis is de school 6 weken gesloten geweest en hebben u en uw kind(eren) 

thuis onderwijs moeten volgen. Een hele intensieve en bijzondere tijd. Gelukkig konden we na 6 weken onze deuren 

weer openen en zijn we blij dat we dit schooljaar weer goed zijn gestart.  

Aan het eind van vorig schooljaar hebben we een enquête uitgezet over het thuisonderwijs. Voor ons belangrijke infor-

matie om te horen hoe alles is verlopen. Hier kunnen wij van leren en mogelijke aanpassingen doen in onze communica-

tie. 

De enquête is ingevuld door 62 gezinnen. Een prima resultaat. En wat mag het team van SBO De Vorm trots zijn op dat-

gene wat u ons heeft terug gegeven. Hieronder een korte samenvatting. 

97 Procent heeft positief gereageerd op de vraag of ze tevreden zijn 

over het gegeven thuisonderwijs door de  leerkracht. Een zeer hoog 

percentage, waar wij heel blij mee zijn. 

 

Daarnaast zijn we erg blij 

met de hulp en ondersteuning die uw kind(eren) kreeg van u of iemand an-

ders van het gezin. We beseffen ons dat we in die tijd veel gevraagd hebben 

van u en uw gezin. Zonder u hadden we dit ook niet op deze manier kunnen 

doen! 

 

Over de communicatie vanuit school rondom de Coronacrisis en het 

thuisonderwijs zijn verreweg de meeste ouders tevreden. Of het nu 

communicatie vanuit het bestuur, de schoolleiding of de leerkrachten 

was, we hebben altijd geprobeerd zo snel mogelijk, open en transpa-

rant te communiceren met u. 

Misschien nog wel het meest trots zijn we op de open reacties die ouders hebben gegeven rondom het thuiswerken en 

de samenwerking. Een kleine greep uit opmerkingen die gemaakt zijn door ouders/ verzorgers: 

“De open en duidelijke communicatie vanuit de directie maar ook de creativiteit van de leerkracht. Op berichten werd 

positief op gereageerd en er was op afstand interesse in mijn zoon” 
 
“Jullie zijn toppers” 
 
“Respect voor de wijze waarop en de snelheid waarmee het thuisonderwijs van de grond kwam. Petje af voor de leer-
krachten” 
 
“Heel goed geïnformeerd. Wekelijkse belletjes. Erg betrokken. Duidelijkheid. Ontzettend bedankt voor de afgelopen, voor-
al voor jullie, rare en moeilijke periode!” 
 
“Trots op het team!” 
 
“Ik geef jullie een dikke 10 voor alles hoe jullie het gedaan hebben”  
 
“Een super dikke duim, heel tevreden over school!!”  
 
“Wij hebben ooit gekozen voor jullie, omdat wij het gevoel hadden dat jullie heel goed kunnen aanvoelen wat de kinderen 
nodig hebben. En dat is alleen maar duidelijker geworden in deze gekke situatie…” 
 
“Het zijn stuk voor stuk toppers”  
 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan met de mooie woorden die we hebben gekregen. Dank voor het geven van deze 
(positieve) feedback, echter ondanks deze positieve woorden hopen we dit natuurlijk nooit meer mee te maken! 



Jaarplan 2020-2021…… we bouwen rustig verder 
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SBO De Vorm is een school dat volop in ontwikkeling is. We leren elke dag weer en bouwen elke dag verder aan deze 

prachtige school met de meest geweldige kinderen! Helaas kunnen we niet alles tegelijk aanpakken en zullen we elk 

schooljaar weer keuzes moeten maken. Om u inzicht te geven in datgene wat wij dit schooljaar op willen gaan pakken, 

volgt hier een korte toelichting op een paar van deze punten: 

Wereldoriëntatie 

Op dit moment werken wij nog met verschillende vakken (geschiedenis; natuur; aardrijkskunde) en vooral vanuit boeken 

en werkboeken. Dit schooljaar bekijken we of dit passend is en blijft voor onze kinderen. Moeten we vakken gaan inte-

greren? Moeten we meer vanuit de kinderen zelf laten komen? Moeten ze meer zelf ontdekken? Vragen waar we nu on-

derzoek naar doen, zodat we aan het eind van dit schooljaar een weloverwogen keuze kunnen maken voor een nieuwe 

methode/ methodiek.  

Snappet 

Vlak voordat de scholen dichtgingen zijn we een pilot gestart op school, door te werken met Snappet. Aan het eind van 

dat schooljaar hebben we de keuze gemaakt om hiermee verder te gaan. Dit schooljaar gaan we hiermee verder, zullen 

we duidelijkere afspraken maken en zal Snappet de kinderen nog meer helpen om zich verder te ontwikkelen op bijvoor-

beeld het gebied van rekenen.  

(Ouder-)kindgesprekken 

Dit schooljaar willen wij een vervolg geven aan het voeren van ouder-kindgesprekken en het voeren van kindgesprekken. 

Eigenaarschap is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Je eigen keuzes maken, weten waar je voor leert en welke kant 

je op wilt. Wij hechten dan ook waarde aan het voeren van gesprekken met de kinderen in plaats van over de kinderen. 

Dit schooljaar zullen wij ook dit verder oppakken en uitwerken. 

 

Natuurlijk gebeurt er nog veel meer. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u uiteraard inzicht krijgen in het jaarplan 2020

-2021. Wij hopen dat we dit schooljaar weer vele doelen kunnen behalen! 

 

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 



Ouders/ verzorgers gezocht voor ouderraad!!! 
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De koffieochtend, Sinterklaas, 

Kerst, Carnaval, Pasen, de Ko-

ningsspelen: zomaar wat activi-

teiten die georganiseerd wor-

den door de ouderraad! En 

wat zijn we blij met hun hulp 

en ondersteuning. Want zon-

der de ouderraad zullen wij 

heel veel van deze activiteiten 

niet meer kunnen organise-

ren.  

Het is dan ook heel zorgelijk 

om te zien dat de OR te wei-

nig leden heeft. Sterker nog: 

aan het eind van dit schooljaar zullen 

meerdere ouders afscheid nemen van 

de OR. 

Wij doen daarom een klemmend ver-

zoek richting u!!!! Mocht u het leuk 

vinden om 1 of meerdere activiteiten 

te organiseren, mocht u goede en 

leuke ideeën hebben, mocht u tijd 

hebben om mee te denken en te hel-

pen: MELD U AAN!!!! 

Nogmaals: zonder een goed werken-

de OR kunnen wij veel activiteiten 

niet meer organiseren……. 

 

Meld u aan door een mail te sturen naar:      

voror@veluwseonderwijsgroep.nl of laat het de 

leerkracht weten van uw kind! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe school! We gaan er ho-

pelijk een hele mooie tijd van 

maken!  

 

Concreet betekent dit dat be-

paalde klassen al goed vol of 

helemaal vol zitten. We zijn in-

tern aan het kijken hoe we hier-

mee om moeten gaan. Waar-

schijnlijk zullen er wachtlijsten 

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 31 augustus zijn 

er heel veel nieuwe kinderen, 

en dus ook nieuwe ouders, 

gestart op SBO De Vorm.  

 

In het nieuwe schooljaar zijn 

inmiddels 19 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! 

Reminders!!! 
Een aantal reminders: 

 Wilt u er aan denken uw privacyvoorkeuren aan 

te passen in Parro mocht u dit willen. Dit kan tot 

vrijdag 9 oktober. 

 Om de privacy-voorkeuren aan te passen gaat u 
 naar de Parro-app  instellingen  privacy-
 voorkeuren  vervolgens kunt u de voorkeuren 
 inzien en aanpassen indien gewenst.  
 Wilt u er aan denken om onderling voldoende 

afstand te houden wanneer u uw kind ophaalt? 

 Ziekmeldingen kunnen in eerste instantie via Par-

ro gedaan worden richting de leerkracht. 

 Wanneer iemand uit het gezin getest wordt op 

Corona, mag uw kind naar school. Dit mag niet 

wanneer iemand uit het gezin koorts heeft of gro-

tere Corona-gerelateerde klachten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

          

betreft inval. 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 we ontkomen er niet aan. 

 

Wij hopen op uw begrip. 

 

 

 

U hebt het vast gehoord en/ of gele-

zen: het lerarentekort bereikt zijn 

hoogtepunt. Zeker in deze rare en 

bijzondere tijd. Tijdens Prinsjesdag 

zijn de berichten vanuit het kabinet 

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. 

 

De druk op inval zal de komende tijd 

alleen nog maar meer oplopen. On-

danks de voorrang bij het testen is 

de verwachting dat veel collega’s 1 

of meerdere dagen afwezig zullen 

zijn i.v.m. de klachten en de noodza-

kelijk test. 

 

Belangrijk om te weten dat ook bin-

nen SBO De Vorm krapte is wat 

I N V O R M  
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We gaan het theater in!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

          

U helpt daarnaast ook de school. Want voor 

elk “vriendje van Orpheus” dat gekoppeld is 

aan SBO De Vorm, zorgt voor punten voor de 

school. Met deze punten kunnen wij nog meer 

leuke dingen organiseren in samenwerking 

met Orpheus. 

 

Voelt u zich absoluut niet verplicht, maar wel-

licht is dit een mooie manier om in aanraking 

te komen met een stukje cultuur in Neder-

land. 

 

Houd er rekening mee dat in deze Coronatijd 

het aanbod aangepast is naar de mogelijkheden 

van nu. 

 

Mocht u meer informatie willen, neem dan 

contact op met Juf Lisanne of meester Onno 

 

 

 

 

 

  

Theater Orpheus, een prachtig thea-

ter in Apeldoorn. En wij gaan hier 

heen! 

 

SBO De Vorm gaat een samenwer-

king aan met Orpheus. Concreet 

betekent dit dat de komende jaren 

alle kinderen voorstellingen gaan 

zien in dit mooie theater. Daarnaast 

gaan we achter de schermen kijken 

en workshops volgen. Kortom: een 

heel mooi aanbod, waarmee we alle 

kinderen in aanraking laten komen 

met muziek, dans, acteren en tech-

niek. 

 

Naast het aanbod op school, ligt 

hierin ook een kans voor u als ou-

der. U kunt uw kind namelijk 

“vriendje” laten zijn van Orpheus. 

Dit zorgt voor vele leuke activiteiten 

een aanbiedingen. Voor slechts € 25,

- per jaar kan uw kind al lid worden.  

I N V O R M  



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.  

SBO De Vorm 

Samen werken aan de toekomst 
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