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NIEUWSBRIEF 3 mei 2020 

 

 

 

Vooraf 

 

Het zijn onwerkelijke tijden. Veel 

scholen zijn (nog) gesloten. De 

gevolgen van corona zijn ingrijpend, 

zowel voor het onderwijs als voor het 

sociale leven van de leerlingen. 

 

En toch… In deze derde Nieuwsbrief 

van VORM willen we niet stilstaan bij 

de situatie nu. De zomer nadert en de 

hoop leeft dat leerlingen na de zomer 

weer ‘gewoon’ les kunnen volgen aan 

hun dagschool, weer kunnen sporten 

en vrienden ontmoeten… Kortom: back 

to normal! 

 

In het schooljaar 2019-2020 heeft 

VORM flink aan de weg getimmerd. We  

begeleiden leerlingen voor het IB en 

pre-IB, in nauwe samenwerking met 

Stichting INIO. Hier gaan we in deze 

Nieuwsbrief nader op in. Daarnaast 

hebben we als Kenniscentrum mooie 

initiatieven ontwikkeld. We vertellen er 

graag meer over en geven aan welke 

service en ondersteuning u van VORM 

Tutoring kunt verwachten.  

 

Ik wens u veel plezier met deze 

Nieuwsbrief. En vooral: blijf gezond! 

 

Pieter van der Vorm 

 

 

 

 

 

 

 
 
VORM Tutoring begeleidt leerlingen van 14 tot 

18 jaar (pre-IB en IB). 
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Over onderwijs op maat 

 

 

Lesgeven in een één-op-één-situatie leent 

zich bij uitstek voor onderwijs op maat. Het 

punt is eigenlijk niet óf de begeleiding op 

maat moet zijn (ja, natuurlijk!) maar hoe... 

 

We beschikken over jarenlange ervaring in 

het begeleiden en het motiveren van heel 

diverse leerlingen. Die ervaring levert de 

basis. En dan is er ons lesmateriaal… 

 

VORM Tutoring werkt met zeer uitvoerige 

lespakketten, die tot in de puntjes zijn 

voorbereid. Maakt al die voorbereiding het 

programma niet star? ‘Nee!’, denken we. 

Want zwakkere leerlingen worden zo op 

weg geholpen, sterkere leerlingen worden 

erdoor uitgedaagd. En is dat niet precies 

wat je met differentiatie wilt bereiken? 

Pieter van der Vorm 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelding voor het schooljaar 2020-2021  

 

 

Wanneer u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor één van de VORM-programma’s, 
kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier op onze website. 

 

Ongetwijfeld zult u vóór de aanmelding vragen hebben over het programma en/of 

de begeleiding. Het is prettig als u een Skype-afspraak maakt, waarin we uw vragen 

kunnen bespreken. 

 

Voor veel ouders en leerlingen is het een onzekere tijd. U kunt bij VORM Tutoring 

alvast een plek voor komend schooljaar reserveren. De inschrijving en betaling 

volgen dan na de zomer, op het moment dat de leerling aan het programma begint. 

 

VORM TUTORING gaat in de week van 17 augustus 2020 van start. Het 

lesprogramma begint in de week van 24 augustus. 

  

https://www.vormtutoring.com/wp-content/uploads/2019/03/aanmeldingsformulier_VORM.pdf


 

 3 

Samenwerking met Stichting INIO 

 

Al kort na de oprichting is VORM een samenwerking aangegaan met Stichting INIO. 

Leerlingen die zich bij INIO inschrijven voor het pre-IB- of IB-programma werken 

met materiaal dat door VORM is ontwikkeld. Daarbij hebben ze toegang tot alle 

faciliteiten van INIO, o.a. het elektronische leerplatform en Nieuwsbegrip. 

 

Naast alle praktische voordelen voegt de samenwerking ook inhoudelijk veel toe. 

Bart Bijl, directeur van Stichting INIO, is een bevlogen docent, die tevens werkt aan 

de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Vanuit die functie is hij goed op 

de hoogte van de onderwijssituatie in Nederland, zowel in het basisonderwijs als in 

het VO. 

 

 
 

  Bart Bijl, directeur van Stichting INIO 

 

Bart Bijl is bovendien goed thuis in de jeugdliteratuur. Hij is co-auteur van het 

handboek Jeugdliteratuur & didactiek, dat eind 2019 uitkwam bij Coutinho. 

 

Stichting INIO (www.inio.nl) is aangesloten bij het NOB. Het onderwijs valt onder 

auspiciën van de onderwijsinspectie en wordt heel positief beoordeeld. In het meest 

recente rapport over INIO staat o.a. het volgende:  

 

“Opvallend goed uitgewerkt zijn het doordacht uitgewerkte aanbod met een eigen 

leerlijn voor schrijfonderwijs, de stimulerende feedback op maat die alle leerlingen 

krijgen en het feit dat de school alle leerlingen heel goed in beeld heeft.” (Rapport 

van de Nederlandse onderwijsinspectie, mei 2019) 

 

In de loop van 2019 is de band tussen INIO en VORM steeds hechter geworden. 

Stichting INIO verzorgt de inschrijving van alle leerlingen in het pre-IB en IB; de 

inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door VORM. 

 
 

 

 

http://www.inio.nl/
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VORM Tutoring is tevens een 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. 

 

Docenten kunnen VORM contacteren voor informatie of advies. Dit kan bijv. gaan 

om het bespreken van de literatuurlijst en/of de planning van het jaar. Neemt u bij 

vragen contact met ons op via: info@vormtutoring.com. 

 

In het kenniscentrum stelt VORM bovendien documenten, syllabi en lespakketten 

online beschikbaar. Leerlingen en docenten kunnen deze documenten vrij gebruiken. 

Wie op zoek is naar nuttige tips kan bovendien terecht op de blog. Deze verschijnt 

iedere dinsdag en bespreekt telkens een aspect van het IB-onderwijs. 

 

 

 

 

 

De lespakkettenbibliotheek 

 

Dit voorjaar is VORM een nieuw initiatief gestart: een bibliotheek voor lespakketten. 

Op onze website plaatsen we lespakketten bij jeugdboeken en toegankelijke literaire 

teksten. Leerlingen en docenten kunnen dit materiaal vrij gebruiken. Het materiaal 

is geschikt voor leerlingen in de onderbouw van het VO (VO1 t/m VO4). 

 

Tot nog toe zijn er vier lespakketten verschenen, voor de volgende boeken: 

• Anna Woltz, Honderd uur nacht 

• Mirjam Mous, Boy 7 

• Mark Haddon, Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht 

• Marjane Satrapi, Persepolis (pre-IB) 

 

Deze lespakketten zijn te vinden op onze website www.vormtutoring.com, onder 

‘Kenniscentrum’. We zijn van plan om het aantal titels komend schooljaar flink uit te 

breiden. 

 

We hebben ook lesmateriaal bij de literaire teksten die de leerlingen lezen in het IB-

programma. Elk lespakket telt zo’n 40 blz., is voorzien van een docentenhandleiding 

http://www.vormtutoring.com/
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en is samengesteld rond één van de drie area’s of exploration. Wie er graag een blik 

op werpt, bijv. om inspiratie op te doen, kan een lespakket opvragen. Stuurt u in 

dat geval een e-mail aan: pieter@vormtutoring.com. 

 

 
 

In het Kenniscentrum zijn lespakketten 

beschikbaar bij deze vier boeken 

 

 

 

 

 

De blog 

 

Op de website verschijnt elke dinsdag 

een blog, telkens over een aspect van 

het IB-onderwijs. Inmiddels zijn er 

ruim veertig blogs verschenen. 

 

Leest u de blog graag en wilt u hem 

automatisch ontvangen? Dat kan! U 

kunt zich abonneren door een mail te 

sturen naar pieter@vormtutoring.com. 

In dat geval ontvangt u de nieuwste 

blog elke dinsdag in uw mailbox.  

  

mailto:pieter@vormtutoring.com
mailto:pieter@vormtutoring.com
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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.  

 

 

Onze contactgegevens: 

web: www.vormtutoring.com. 

e-mail: info@vormtutoring.com 

telefoon: +43 (0) 676 5888955 

Skype: pietervdvorm (Wenen)   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vormtutoring.com/

