
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Voor u ligt de tweede InVorm 

van dit schooljaar. De laatste 

van dit kalenderjaar.  

Wat een gek, bijzonder en raar 

jaar is het geweest. Wat is Co-

rona een belangrijk onderdeel 

geworden van ons leven en 

functioneren. 

Ook voor SBO De Vorm heeft 

Corona dit jaar veel gevraagd. 

Van de kinderen en van alle 

medewerkers, maar uiteraard 

ook voor u als ouder/ verzor-

ger. Dank voor alles wat u heeft 

gedaan voor uw kind! 

Gelukkig gebeuren er ook heel 

veel mooie dingen. Zo leest u in 

deze InVorm de resultaten van 

het oudertevredenheidsonder-

zoek. En wat zijn wij hier blij 

mee! Daarnaast hebben we 

maandag 7 december ons 130e 

en 131e leerling mogen verwel-

komen. Een aantal dat we nog 

nooit hebben gehad! Na de 

kerstvakantie zal dit aantal nog 

iets oplopen, waardoor we waar-

schijnlijk gaan starten met een 

wachtlijst.  

Verder in deze InVorm het ver-

zoek om deel te nemen aan de 

denktank van SBO De Vorm. 

Praat mee en geef uw mening! 

Voor nu wensen wij u alvast hele 

fijne feestdagen en een gelukkig, 

gezellig, warm, maar vooral ge-

zond 2021! 

 

Veel leesplezier. 

Team SBO De Vorm 

We hoopten nu toch wel in een 
andere situatie te zitten. Een 
situatie waarin de daling van 
het aantal besmettingen  door 
zou zetten. Helaas is dit niet het 
geval en is het elke keer weer 
kijken hoe we hier mee om 
gaan in de  school. Zoals be-
kend, hebben we instructie-
groepen nog steeds niet opge-
pakt. De pauzes worden ook 
nog apart gehouden en de hygi-

ënemaatregelen zijn nog steeds 
erg belangrijk. Wel hebben we 
de inzet van de “maatjesklas” 
weer opgepakt aangezien dit 
toch wel erg helpend is voor 
kinderen en klassen. 
 
We kloppen het af, maar tot op 
heden blijft SBO De Vorm nog 
bespaard van besmettingen. 
Wel zien we een aantal be-
smettingen binnen gezinnen 

ontstaan waardoor kinderen in 
quarantaine moeten. 
 
We hopen dat we de maatrege-
len z.s.m. af kunnen schaffen, 
wat zou betekenen dat het de 
goede kant op gaat met het 
verdrijven van het virus.  

Op naar 2021!!! 

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

D A T A  

 Woensdag  

16 december: 

kerstviering 

 19 december 

t/m 3 januari: 

kerstvakantie 

 Maandag       

4 januari:   

eerste school-

dag 2021 



Oudertevredenheid 2020 
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In de afgelopen weken heeft u de mogelijkheid gehad om de vragenlijst rondom oudertevredenheid 

in te vullen. Dit is door ruim 80 ouders/ verzorgers gedaan! Dit geeft een prima representatief beeld 

van de tevredenheid van ouders. En wat zijn wij blij en trots met het resultaat! Een gemiddelde dat 

hoger ligt dan 2 jaar geleden (toen 7,4) en prima gemiddeldes gericht op de medewerkers van SBO 

De Vorm. Natuurlijk, er is altijd ruimte voor verbetering en er zullen momenten zijn die minder goed 

zijn gegaan, maar hier kunnen we zeker op verder bouwen! 

Dank aan alle ouders/ verzorgers die de vragenlijst hebben ingevuld! 

 
Gemiddeld  
 

Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid) 

 
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?    8,2 
 
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?      7,8 
 
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?  7,7 
 
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 8,1 
 

Onderwijsleerproces 
 
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?    7,6 
 
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?   7,8 
 
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te   7,3 
ontwikkelen? 
 
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?  8,2 
 

Informatie en communicatie 
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school   7,6 
gebeurt? 
 
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?   6,9 
 

Rapportcijfer 

 
Welk rapportcijfer geeft u de school?      7,8 

 

7,7 
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Denktank in 2021 

Sint & kerst 
Wat hebben we, ondanks 
alle maatregelen, een 
fantastisch Sinterklaas-
feest gehad. Heel blij 
waren we dat de Sint en 
zijn 2 Pieten aanwezig 
konden zijn op school! In 
een grote jeep kwamen 
ze aangereden, waarna 
ze in een prachtig ver-
sierde speelzaal alle klas-
sen konden ontvangen. 
Alles gebeurde op prima 
afstand van elkaar, zon-
der dat de gezelligheid 

en de spanning van het 
feest verloren ging. 
 
Volgende week vieren 
we het Kerstfeest op 
school. Ook dat zullen 
we zonder alle ouders, 
verzorgers, broertjes en 
zusjes moeten vieren. 
Geen zelfgemaakte lek-
kernijen, maar heerlijke 
patatjes en een snack. 
Ach…. Ook dat is wel 
eens keer heel lekker! 
 

 

 

 

 

 

we dit soort onderwerpen in de zogenaamde 
“Denktank”. Een tijdje hebben we hier geen ge-
bruik van gemaakt, echter willen we dat nu 
nieuw leven in blazen.   
 
Wij zijn dus op zoek naar ouders/ verzorgers die 
graag mee willen praten over ontwikkelingen 
op deze school, en voor nu in het bijzonder over 
het onderwerp “Informatievoorziening over uw 
kind” . 
 
Mocht u hier interesse in hebben, stuur dan aan 
mailtje naar Onno Bevers 
(o.bevers@veluwseonderwijsgroep.nl) en meld 
u aan. Vervolgens zullen wij een gezamenlijk 
moment plannen. Dit zou op school kunnen 
zijn, of via Teams, afhankelijk van de situatie op 
dat moment.  
 
Laat uw stem horen en stuur de mail! 
. 

  

Zoals u heeft gelezen op de vorige 
bladzijde, zijn wij erg blij met de resul-
taten vanuit het oudertevredenheids-
onderzoek. Maar, er is altijd ruimte 
voor verbetering.  
 
Zo wordt er bijvoorbeeld een gemid-
deld cijfer van 6,9 gegeven voor: Hoe 
tevreden bent u over de informatie die u 
krijgt over uw kind?  
 

Dit cijfer geeft ruimte voor verbete-
ring, echter willen wij het beeld wat 
scherper krijgen rondom dit thema. 
Hiervoor willen wij graag in gesprek 
met ouders/ verzorgers om duidelij-
ker te krijgen wat u anders zou willen 
zien en hoe we deze informatie en 
communicatie kunnen verbeteren. 
 
Een langere tijd geleden bespraken 

I N V O R M  



Nieuws uit de Parochie... 
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KERST 2020 ANDERS DAN ANDERS 

Samen kerstvieren op een veilige manier in de kerk is binnen de corona maatregelen een uitdaging.  
Toch willen wij u van harte uitnodigen om de St. Martinus kerk te bezoeken en hebben we voor de kinderen 
een tweetal activiteiten waarvoor u zich met uw kind(eren) kunt opgeven. Voor alle activiteiten geldt dat er 
gereserveerd moet worden via www.meevieren.nl 

 

Kerstinloop met verhaal  

25 december (kerstavond) is er voor kinderen en hun ouders elk half uur van 13.00 /m 14.30 uur een kerst 
inloop met een verhalenverteller in de rol van engel.  
Reserveren via www.meevieren.nl ( 30 personen per half uur). Kinderen t/m 8 jaar hoeven niet te reserveren 
en kunnen gewoon meekomen.  
We vragen de kinderen verkleed te komen als herder, schaapje, engel, koning, Jozef of Maria. 
In de tuin is een stal gemaakt en kunt u een foto maken van uw kinderen met Jozef en Maria in de stal. Voor-
gangers: Pastoor Hermens, Mariska Litjes  

 
Het zelfde programma wordt op  kerstavond 24 december om 15.30 u, 16.00u, 16.30 u, 17.00 u in de Onze 
Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn worden gedaan. Ook daar reserveren via www.meevieren.nl 

 
Lopen in het verhaal 

Tijdens openkerk op eerste en tweede kerstdag kan je de kerststal bezichtigen maar ook het verhaal van kerst 
beleven door te ‘lopen in het verhaal’ langs de platen uit de Schatkoffer. Al lopend langs de platen wordt al 
lezend en kijkend het verhaal van kerst verteld.  
 

Thuis kerst vieren online 

*www.kinderwoorddienst.nl heeft voor elke zondag een miniviering voor thuis en een kerstviering voor de 
kerstochtend om thuis met de kinderen te doen.  
* Op www.devuurplaats.nl/hetkleinevuur staat een meespeelviering voor peuters en kleuters over kerst. 

*Zaterdagmiddag 24 december om 17.00 uur precies is de première van de enige echte Matense kerstfilm: 
“Zoekers in de Maten”. Vanaf dat tijdstip te zien in de eigen thuisbioscoop via de websites www.3ranken.nl of 
www.devuurplaatsapeldoorn.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meevieren.nl
http://www.meevieren.nl
http://www.meevieren.nl
http://www.kinderwoorddienst.nl
http://www.devuurplaats.nl/hetkleinevuur
http://www.devuurplaatsapeldoorn.nl


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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