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Een nieuw jaar een nieuw jasje
BELANGRIJKE
DATA



Koffieochtend
ouders:
11 september
8.30-9.30



Startgesprekken:
11 september &
13 september
14.30-20.00



Wandel2daagse:
20 &
21 september

Voor u ligt de eerste InVorm
van schooljaar 2018-2019. De
eerste nieuwsbrief in een nieuw
en moderner jasje.
Met de InVorm willen wij u als
ouder/ verzorger informeren
over leuke en belangrijke gebeurtenissen op SBO De Vorm.
Op deze manier hopen wij dat u
op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op de school van
uw zoon/ dochter.
U zal in de InVorm weinig tot
geen specifieke informatie vinden van een klas. Die informatie
zult u via de leerkracht van uw
kind krijgen.

school. De nieuwe kinderen
willen wij dan ook (nogmaals)
speciaal welkom heten, evenals
de ouder(s)/ verzorger(s) van
deze kinderen. Wij hopen dat

Een frisse start voor een
nieuw schooljaar!

zich aan u voorstellen.
In deze InVorm leest u daarnaast ook wat meer over de
(nieuwe) regels en afspraken die
wij hebben gemaakt met de
gehele school. Op deze manier
hopen wij nog meer zorg te
kunnen dragen voor een veilige
omgeving voor uw kinderen.
Wij hopen er samen met u een
heel mooi schooljaar van te
maken! Laten we met elkaar het
beste uit uw kind halen, zodat
ze stap voor stap klaar worden
gestoomd voor de toekomst.

jullie een fijne tijd om SBO De
Vorm zullen hebben.

Laten we “Samen werken aan
de toekomst”!!

Maar niet alleen zijn er nieuwe
kinderen gestart op SBO De
Vorm. Ook nieuwe collega’s zijn
met veel plezier gestart op onze
school. In deze en de volgende
InVorm zullen een paar collega’s

Veel leesplezier.

U heeft er vast over gehoord en
gelezen. De nieuwe AVG-wet.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de
hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De

De nieuwe wetgeving heeft de
nodige gevolgen voor vele instanties, waaronder ook het
onderwijs. Binnen de stichting
zijn wij druk bezig om de nieuwe wet concreet handen en
voeten te geven.

Zo gaat u elk schooljaar een
toestemmingsformulier ondertekenen waarop u wel of geen
toestemming geeft voor het
delen van gegevens (‘bijv. foto’s).

Het schooljaar 2018-2019 is
inmiddels twee weken oud.
Twee weken waarin de kinderen elkaar en de leerkracht
beter heeft leren kennen. Een
spannende tijd, zeker voor de
nieuwe kinderen bij ons op

Team SBO De Vorm

AVG

Er is al veel gebeurd en er moet
ook nog wat gebeuren. Wij
houden u op de hoogte!
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Regels & afspraken
Regels en afspraken zijn er
overal. We dienen ons te
houden aan de wet, hebben
bepaalde afspraken op ons
werk en uiteraard ook op
school zijn er regels en afspraken waar aan gehouden dient
te worden.
In het afgelopen half jaar zijn
we binnen SBO De Vorm
druk bezig geweest om te
kijken naar de regels, afspraken en de consequenties die
binnen onze school gelden.
Hierin hebben we vervolgens
aanpassingen gedaan en heb-

ben we sommige regels, afspraken en consequenties
herzien.
De regels, afspraken en consequenties zijn de afgelopen
weken besproken met alle
kinderen op school. Sommige
zijn bekend, anderen zijn
nieuw en/ of aangepast.
Maatjesklas
Zo werken wij bijvoorbeeld
met een “maatjesklas”. Een
klas waar een leerling naar
toe gestuurd kan worden bij
overtreding van bepaalde
regels en afspraken, of waar

een leerling naar toe kan gaan
wanneer hij/ zij de pauze binnen blijft of niet mee gaat naar
de gym. Op deze manier is er
altijd toezicht op uw kind.
Alle kinderen in de klas hebben dezelfde maatjesklas. Dit
geeft duidelijkheid naar de
leerlingen.
Wij beseffen ons dat ook dit
systeem niet waterdicht zal
zijn en dat er daarnaast zo
goed mogelijk gekeken dient
te worden naar het kind. Het
biedt echter wel houvast en
dient als basis voor ons handelen.

Communicatie school-ouders
“Vaak verloopt
dit prima, soms
verloopt dit
moeizamer”

Binnen een school wordt er
veel gecommuniceerd, heel
veel. Veel communicatie vindt
ook plaats tussen ouders en
school. Vaak verloopt dit
prima, soms verloopt dit wat
moeizamer.
Tijdens de startgesprekken zal
de leerkracht van uw kind
met u bespreken hoe de communicatie tussen u en school
het beste afgestemd kan worden.

Voor– en na schooltijd
Veel communicatie gebeurt
voor– en of na schooltijd. We
willen u vragen om geen gesprekken meer te voeren met
de leerkracht nadat de bel is
gegaan. Op dat moment dient
de leerkracht de volledige
aandacht voor de kinderen te
hebben.

deze manier hebben ze de
mogelijkheid om een korte
pauze te nemen alvorens ze
verder gaan met alle andere
werkzaamheden.

Na schooltijd zijn de leerkrachten vanaf 14.30 beschikbaar voor (bel)afspraken. Op

Hulp gezocht!
Een paar maanden
geleden is een groot
gedeelte van het
schoolplein voorzien
van tegels. Daarnaast
zijn er “bakken” gecreëerd voor een
aantal prachtige bamboe-planten. Deze
planten hebben het
helaas niet overleefd.

Bamboe

INVORM

Enerzijds omdat ze te weinig
vocht gehad zullen hebben,
anderzijds omdat de grond te
“klei-achtig” is.
Wij willen het opnieuw gaan
beplanten, echter dient de klei
-laag grotendeels verwijderd
te worden. Dit blijkt nog wel
een klusje te zijn.
Welke vader/ moeder of

verzorger zou kunnen helpen
met het weghalen van de kleilaag, om het vervolgens te
vullen met potgrond en de
nieuwe beplanting aan te
brengen.
Kun je helpen, meld je dan bij
Onno Bevers.
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Juf Lisanne stelt zich voor!
Sinds dit jaar ben ik leerkracht
van OBA op SBO De Vorm.
Vorig schooljaar heb ik al kennis mogen maken met de
school door een aantal maanden te ondersteunen in de
bovenbouw. Ik heb gestudeerd
Juf
Lisanne aan de Academische PABO en
heb dit jaar voor het eerst
mijn eigen klas.

leerzaam jaar van te maken
met de kinderen. Naast mijn
baan als leerkracht sport ik
graag of lees een boek.

Vol enthousiasme ben ik begonnen en ik geniet van de
gezelligheid in de klas. Ik kijk
er naar uit om er een leuk en

“U kunt dan
meedenken en
meepraten over

Wij zoeken u voor de MR!
Wij zijn met spoed op zoek naar
een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR.
De oudergeleding van de MR behartigt de belangen van ouders op
schoolniveau. U kunt dan meedenken en meepraten over belangrijke zaken binnen de school van uw
kind(eren). Zaken als onderwijskundige doelstellingen, het personeelsbeleid, de schoolomgeving,
teamformatie en het financiële

belangrijke
zaken binnen
de school van

beleid zijn punten die besproken
worden binnen de MR. De MR vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar.

Mocht u nog vragen hebben over
de MR/ GMR, stel deze gerust aan
onderstaande MR-leden of Onno
Bevers, de locatiedirecteur.

Denkt u nu: dat is precies iets voor
mij en wilt u een bijdrage leveren
aan de kwaliteit van het onderwijs
op SBO De Vorm, meldt u zich dan!
Dit kunt u doen door een mail te
sturen naar Cecile Vos, interim
voorzitter van de MR
(c.vos@veluwseonderwijsgroep.nl).

Wij hopen dat u zich aanmeldt om
samen met ons SBO De Vorm
nog verder te laten ontwikkelen.
Indien er meerdere aanmeldingen
zijn, zal er conform het regelement van de MR een verkiezing
worden gehouden.

uw kind(eren).”

Toekomstgericht onderwijs
De wereld verandert snel. Dat ge-

technologische ontwikkelingen, maar ook

den nodig hebben om te slagen op de. Om hier

voel leeft bij veel mensen. Het levert ontwikkelingen in het Nederlandse onder-

goed op in te kunnen spelen, dient het onder-

onrust op, maar ook volop kansen

wijs zich verder te ontwikkelen zoals ook valt

wijssysteem zijn van invloed. De vaardighe-

en mogelijkheden. Vele ontwikkelin- den die nodig zijn om hier op een goede en

te lezen in het bestuursakkoord van het pri-

gen in de wereld zijn van invloed op

succesvolle manier mee om te gaan zijn

mair onderwijs (2014).

het onderwijs van vandaag de dag,

anders dan de vaardigheden die nodig wa-

Het komende schooljaar zal in het teken staan

maar ook zeker van het onderwijs

ren in de vorige eeuwen. Dit betekent dat

van visie ontwikkeling gericht op het onderwijs

van de toekomst. Economische-,

de kinderen die tegenwoordig het onder-

van de toekomst gericht op onze populatie

ecologische-, -demografische en

wijs volgen, een andere set aan vaardighe-

kinderen. Wij houden u op de hoogte!
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SBO De Vorm is een kleine school voor
speciaal basisonderwijs in Apeldoorn. Met alle
medewerkers wordt elke dag gewerkt aan

SBO De Vorm

een goed en fijn pedagogisch klimaat, zodat al
onze kanjers van kinderen zich zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen.

SBO De Vorm
Waleweingaarde 114
7329 BD Apeldoorn
Telefoon: (055) 5533 54 72
E-mail: voradm@veluwseonderwijsgroep.nl

In samenwerking met ouders en verzorgers
proberen wij de kinderen datgene mee te geven wat zij nodig hebben om op een zo goed
mogelijke manier deel te kunnen nemen aan
de maatschappij.

Samen werken aan de toekomst

