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Vooraf
Het nieuwe schooljaar staat voor de
deur. Voor IB-docenten een bijzonder
jaar: dit schooljaar gaat een geheel
nieuw curriculum voor Language A:
Literature van start.
In deze Nieuwsbrief staan we stil bij
het nieuwe curriculum. De intensieve
voorbereiding op het programma
leidde tot reflectie: het werd ons
steeds duidelijker waar VORM voor
staat - we formuleren het in een
‘Profiel’. Verder houden we u op de
hoogte van onze activiteiten als
kenniscentrum én we besteden
aandacht aan de fraaie ELO
(elektronische leeromgeving) die we
zullen gebruiken, met dank aan onze
samenwerking met Stichting INIO.
We wijzen in deze Nieuwsbrief op het
CNaVT, we wijzen op Twitter en op
onze blog… En we kijken vooruit, dat
vooral: we hebben er veel zin in! Ik
wens iedereen een mooi begin van het
schooljaar toe!
Pieter van der Vorm

VORM begeleidt leerlingen van 14 tot 18 jaar
(pre-IB en IB).

Over het nieuwe curriculum

Het ‘oude’ IB-curriculum voor Language A
ging acht jaar mee. Dat is best lang. Als IBdocent kende ik de IB guide door en door…
Dat er een nieuw curriculum aankwam was
al langer bekend, en de afgelopen twee jaar
hield het IB scholen en docenten op de
hoogte van de ontwikkelingen. Met ingang
van het schooljaar 2019-2020 gaat het
nieuwe programma daadwerkelijk van start.
Wat er verandert? Ik vat het graag als volgt
samen: Literaire analyse wordt in het
nieuwe curriculum minder gezien als een
doel op zich en meer als een middel voor
reflectie op de eigen en de andere cultuur.
Een goede ontwikkeling? Ja, ik denk het
wel! Ik ben enthousiast over het nieuwe
curriculum en denk dat het goed aansluit bij
de belangstelling van de leerlingen.
Wie een concreet overzicht wenst van de belangrijkste verschillen met het huidige
programma kan dat hier vinden.

Profiel VORM
VORM staat voor innovatief en toegankelijk onderwijs. Dit laatste blijkt al uit de
boeken op onze literatuurlijst: we kiezen onderwerpen die jongeren aanspreken. In
de boeken die we selecteerden gaat het om thema’s als vriendschap, kunst, natuur
en techniek, vluchtelingenproblematiek, enz.
Het lesmateriaal dat we hebben ontwikkeld, is erg uitvoerig (vaak 30 à 40 blz. per
boek!) en bevat veel context. We maken veel gebruik van illustraties, beeldmateriaal
en creatieve werkvormen. Door de speelse opzet is het VORM-programma o.a. erg
geschikt voor leerlingen die niet zo graag (literair) lezen, terwijl leerlingen die wél
graag lezen veel plezier zullen beleven aan de creatieve opdrachten.
De lespakketten zijn bovendien erg gestuurd. Dit biedt veel mogelijkheden voor
differentiatie: zwakkere leerlingen worden zo op weg geholpen, sterkere leerlingen
worden erdoor uitgedaagd. We vinden het belangrijk om elke leerling op zijn of haar
eigen niveau te kunnen begeleiden.

Nieuws van het kenniscentrum
Op onze website is een afdeling ‘Kenniscentrum’ ingericht, waar u informatie en
documenten kunt vinden met betrekking tot het nieuwe IB-curriculum voor
Language A. Op dit moment vindt u hier het volgende:




handige Word-documenten met de rubric scores
uitgewerkte syllabi voor het Individual Oral en paper 2
twee lespakketten uit ons pre-IB-programma

ELO
Leerlingen die begeleid worden door VORM, kunnen gebruikmaken van de ELO
(elektronische leeromgeving) van onze partner Stichting INIO. De ELO biedt een
professioneel, veilig platform voor het uitwisselen van documenten. Lespakketten,
huiswerk, feedback, enzovoort – het kan allemaal via de ELO worden gedeeld.

Voorbereiding CNaVT-examen
In sommige gevallen zal Language A: Literature niet mogelijk zijn, bijv. als de
leerling geen onderwijs volgt aan een IB-school. Wanneer de leerling toch zijn
of haar taalvaardigheid wil verbeteren en/of een formeel diploma nodig heeft,
kan het CNaVT-examen een geschikt alternatief zijn.
Het CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) heeft met ‘Educatief
Startbekwaam’ een profiel ontwikkeld voor jongeren (16+) aan het einde van
het voortgezet onderwijs in het buitenland, die in Nederland of Vlaanderen
willen gaan studeren. De meeste Vlaamse en Nederlandse hogescholen en
universiteiten erkennen dit CNaVT-certificaat als bewijs van voldoende
taalvaardigheid om een studie te beginnen.
Wanneer een leerling dit examen overweegt, bespreekt VORM Tutoring graag
de mogelijkheden. VORM kan de leerling begeleiden bij de voorbereiding op
het CNaVT-examen.

VORM op Instagram
U kunt VORM Tutoring ook volgen op Facebook, Twitter en Instagram. De links vindt
u op onze website: www.vormtutoring.com.
Op Instagram informeren we u over de boeken die we voor de leerlingen hebben
geselecteerd. Leuk om te volgen! En voor wie zelf graag leest: ongetwijfeld doen de
Instagram-berichten u spannende, originele leestips aan de hand!

Boeken op de literatuurlijst voor pre-IB en IB

Abonneren op de blog

Op onze website verschijnt elke
dinsdag een blog. Telkens over een
aspect van het IB-onderwijs, of over
een nieuwe ontwikkeling. Leest u de
blog graag en wilt u hem automatisch
ontvangen? Dat kan! U kunt zich
abonneren op de blog door een mail te
sturen naar pieter@vormtutoring.com.
In dat geval ontvangt u de nieuwste
blog elke dinsdag in uw mailbox.

Bereikbaarheid

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

