NIEUWSBRIEF 1
Vooraf
Hierbij ontvangt u de eerste
Nieuwsbrief van VORM Tutoring.
VORM Tutoring is een nieuwe
organisatie die leerlingen in het
voortgezet onderwijs begeleidt voor
het vak Nederlands. VORM biedt
programma’s aan voor IB en pre-IB.
De Nieuwsbrief is er om u op te hoogte
te houden van de ontwikkelingen bij
VORM.
We willen in deze eerste aflevering
met name wijzen op:
1. ons lesmateriaal - op de website
kunt u nu een voorbeeld vinden;
2. onze diensten als kenniscentrum.
In deze Nieuwsbrief verder aandacht
voor onze samenwerking met Stichting
INIO, de wekelijkse blog en de korting
die we bieden bij aanmelding vóór 1
juli.
Pieter van der Vorm

mei 2019

Pieter van der Vorm stelt zich voor…

Als docent in het internationaal
onderwijs beschik ik over een ruime en
brede ervaring. Bij het NTC-Wenen gaf
ik les in de onderbouw van het VO;
aan diverse internationale scholen
begeleidde ik IB-leerlingen, zowel voor
Dutch A als Dutch B.
Van 2013 tot 2018 werkte ik voor
IBID. Ik begeleidde tientallen
leerlingen voor Dutch A: Literature
(self taught), met erg veel plezier.
Daarnaast was ik coördinator van het
SSST-programma. In die functie heb ik
docenten begeleid en ondersteund, en
bovendien: veel lesmateriaal
ontwikkeld.

Met het nieuwe IB-curriculum in aantocht werd het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Sinds afgelopen zomer werk ik aan een gloednieuw lesprogramma: boeiend, speels,
creatief. Ik denk met VORM een héél hoog niveau te kunnen bieden, zowel in het
lesmateriaal als in de intensieve, persoonlijke begeleiding.

Kenniscentrum
VORM Tutoring profileert zich tevens als kenniscentrum, waar ouders, leerlingen en
docenten terecht kunnen voor (gratis) tips en advies.
Ouders kunnen terecht met vragen over het programma. Ook kan de persoonlijke
situatie van de leerling worden besproken, bijv. wanneer wordt getwijfeld tussen
Dutch A en Dutch B, of wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden (bijv.
dyslexie).
Docenten kunnen VORM contacteren voor informatie of advies. Het kan hierbij bijv.
gaan om controle of de literatuurlijst aan alle formele vereisten voldoet.
U kunt uw vraag stellen per e-mail aan info@vormtutoring.com. Het is vervolgens
altijd mogelijk een Skype-afspraak te maken.

Lesmateriaal
VORM besteedt veel tijd en zorg aan het ontwikkelen van lesmateriaal. We willen
ons lesmateriaal niet alleen toelichten en verantwoorden, we willen het graag ook
laten zien. U kunt hier (klik op de link) het VORM-lespakket bij de graphic novel
Persepolis van Marjane Satrapi bekijken.
Een korte toelichting hierbij: Persepolis wordt gelezen in het programma pre-IB (2).
In de opdrachten bij het boek gaat het aanvankelijk om analyse; vanaf de derde
week wordt ingezoomd op de area’s of exploration die deel uitmaken van het nieuwe
IB-curriculum.
In totaal (pre-IB en IB) bieden we ruim twintig lespakketten bij boeken, die qua
opzet vergelijkbaar zijn met het lespakket bij Persepolis. Al het materiaal is door ons
ontwikkeld, vanuit de visie en eindtermen van het IB.

Boeken op de literatuurlijst voor pre-IB en IB

Blog

Eén keer per week, op dinsdag,
verschijnt op www.vormtutoring.com
een blog, waarin steeds één aspect
van het IB-onderwijs wordt besproken
of toegelicht. Inmiddels zijn er tien
blogs verschenen. Ik heb alle blogs tot
nog toe samenbracht in één pdf met
een prettige lay-out. U kunt het
document hier (klik op de link) lezen
of downloaden.

Samenwerking met INIO
VORM Tutoring gaat komend schooljaar samenwerken met Stichting INIO.
Stichting INIO is een mooie, professionele, bij het NOB aangesloten
organisatie, die leerlingen begeleidt in het basisonderwijs en in de eerste jaren
van het voortgezet onderwijs.
VORM is erg blij met het contact. INIO is een specialist voor de jaren die
voorafgaan aan het (pre-)IB-programma. VORM hoopt met INIO ideeën uit te
wisselen, over (o.a.) een doorgaande leerlijn van basisonderwijs naar IB. Dit
kan veel moois opleveren, temeer daar VORM en INIO vergelijkbare ideeën
hebben over goed onderwijs.
We hopen dat de samenwerking beide organisaties breder en daarmee sterker
zal maken. De inhoudelijke gesprekken over onderwijs zullen ons ongetwijfeld
op nieuwe ideeën brengen en stimuleren.

€ 100,- korting bij vroege aanmelding
U kunt zich voor de VORM-programma’s aanmelden via de website.
Een aanmelding vóór de zomervakantie is prettig voor ons. Het stelt ons bijv. in
staat de boeken tijdig te versturen. Daarnaast is een vroege aanmelding prettig voor
u, als ouders. Bij aanmelding vóór 1 juli bieden we namelijk een korting van € 100,op het reguliere tarief.
Bij aanmelding voor 1 juli 2019 zijn de tarieven als volgt:
pre-IB: € 2250,- voor één jaar (incl. boeken)
IB: € 2900,- voor één jaar (incl. boeken)

Bereikbaarheid

Wenst u meer informatie over het IB
Nederlands of over één van onze
programma’s? Dit kan zowel
mondeling als schriftelijk. De tijden
van de spreekuren vindt u op onze
website: www.vormtutoring.com.
Onze contactgegevens:
e-mail: info@vormtutoring.com
telefoon: +43 (0) 676 5888955
Skype: pietervdvorm (Wenen)

U kunt VORM Tutoring ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram. De links vindt
u op onze website: www.vormtutoring.com

