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Vooraf
Het nieuwe schooljaar staat voor de
deur. De lessen gaan weer van start:
aan sommige scholen klassikaal, aan
andere online. 2021-2022 belooft een
uitdagend jaar te worden voor scholen
en leerlingen.
In deze Nieuwsbrief informeren we u
over de ontwikkelingen bij VORM. Als
organisatie voor afstandsonderwijs zijn
we vertrouwd met online lesgeven. We
begeleiden leerlingen voor Dutch A (selftaught) en stellen via het kenniscentrum
informatie en lespakketten beschikbaar.
Recent zijn er nieuwe lespakketten
toegevoegd, die vrij kunnen worden
gebruikt - in deze Nieuwsbrief meer
hierover. We feliciteren de IB-examenleerlingen met hun resultaten, we wijzen
op de samenwerking met onze partner
Stichting INIO en we brengen graag de
wekelijkse blog onder uw aandacht.

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

Ik wens iedereen een mooi begin van
het schooljaar toe!
Pieter van der Vorm
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Over zekerheid en structuur

Voor leerlingen zijn het onzekere
tijden. Ze zitten thuis en weten niet
wanneer ze weer naar school kunnen.
En als klassikaal onderwijs mogelijk is,
is er óók onzekerheid. Er moet immers
worden getest en afstand gehouden en
telkens is er de dreiging van een
quarantaine of een lockdown.
Leerlingen hebben zekerheid en
structuur nodig. Daarom is het nu
belangrijker dan ooit dat een leerling
weet wat hem of haar te doen staat.
Het draadje tussen docent en leerling
moet worden gekoesterd.
VORM zet in op structuur, door gebruik te maken van uitgewerkte lespakketten en
door het contact met de dagschool en de ouders zo goed mogelijk te onderhouden.
En bovenal: door de leerling centraal te stellen. Onze lespakketten helpen zwakkere
leerlingen op weg; sterke leerlingen worden uitgedaagd. Juist nu is het belangrijk
om oog hebben voor de leerling, om stimulerende feedback te geven en telkens
weer het gesprek aan te gaan.

Geslaagd
Op 6 juli maakte het IBO de resultaten
bekend van de IB-examens van mei
2021. De zes VORM-leerlingen zijn
allemaal geslaagd voor het IB, met
mooie cijfers voor hun Dutch A:
Literature of Dutch B (HL).
De resultaten zijn schitterend! Vier
leerlingen behaalden voor Nederlands
de maximale score: een IB7, de twee
andere leerlingen een fraaie IB6.
Alle leerlingen: gefeliciteerd!!!

Nederlands in de onderbouw van het VO
In de eerste jaren van het voortgezet onderwijs is het niet altijd gemakkelijk om
leerlingen te motiveren. Dat ligt ten dele aan de leeftijd (de puberteit) en de agenda
die zich steeds meer vult met sport en buitenschoolse activiteiten. Voor een ander
deel ligt het aan het vak zelf: de lesmethodes die in het voortgezet onderwijs in
Nederland worden gebruikt sluiten vaak niet goed aan bij de behoeften van een
leerling in het buitenland, voor wie Nederlands immers niet de schooltaal is.
Om de leerling van 13 of 14 jaar te bereiken is een programma op maat nodig,
waarin het activeren voorop staat. De leerling moet vooral zélf aan de slag, met het
schrijven van teksten en het uitbreiden van de woordenschat. Dat hoeft niet ‘saai’ te
zijn, integendeel. Een leerling die zegt Nederlands saai te vinden kan soms smakelijk
lachen om Jochem Myjer of genieten van een spannend boek. Vanuit die basis van
‘het plezier in taal’ zul je moeten vertrekken.
Wanneer jongere leerlingen op afstand worden begeleid, verwijzen we graag naar
onze partner Stichting INIO. In VO3 of VO4 (grade 9/10) kan vervolgens de
overstap worden gemaakt naar het pre-IB-programma van VORM. Hierbij helpt dat
Stichting INIO veel aandacht besteedt aan schrijfvaardigheid en de ontwikkeling van
elke leerling nauwkeurig documenteert, o.a. aan de hand van Diataal-toetsen.
Leerlingen kunnen soms ook aan hun eigen NTC uitstekend worden begeleid. De
lespakketten die VORM aanbiedt kunnen in dat geval vrij worden gebruikt en kunnen
de docent(e) een houvast bieden. In het kenniscentrum worden enkele lespakketten
beschikbaar gesteld bij jeugdboeken die voor leerlingen van 13 tot 15 geschikt
kunnen zijn. Zo zijn er lespakketten bij:
 Mirjam Mous, Boy 7
 Anna Wolz, Honderd uur nacht
 Rindert Kromhout, Soldaten huilen niet
 Mette Eike Neerlin, Paard, paard, tijger, tijger
 Mark Haddon, Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht

Nieuws van het Kenniscentrum
VORM Tutoring is tevens een kenniscentrum, waar ouders, leerlingen en docenten
terecht kunnen voor (gratis) tips en advies.
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.
In juni 2020 publiceerden we een selectie van 40 blogs, een ‘best of’. Dit document
is hier te lezen of te downloaden.
In het schooljaar 2020-2021 zijn er nieuwe documenten toegevoegd. Voor IBleerlingen zijn er voorbeelduitwerkingen voor een paper 1 (Lang & Lit). Ook is er een
IB-lespakket beschikbaar bij de 14e-eeuwse toneeltekst Lanseloet van Denemerken.
Bezoek onze site www.vormtutoring.com voor lespakketten en documenten.

Nieuwe website Stichting INIO
Onze partnerorganisatie Stichting INIO heeft een geheel vernieuwde website.
Klik hier om de website te bekijken.
VORM Tutoring werkt nauw samen met Stichting INIO. We delen eenzelfde visie op
onderwijs en hebben één systeem voor de inschrijving. De leerlingen die het VORMprogramma volgen, kunnen gebruik maken van alle faciliteiten van Stichting INIO.

“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)

Nieuwe docente: Nina Bouwmeester
Het aantal aanmeldingen voor ons IBprogramma neemt snel toe. We zijn
daarom blij dat Nina Bouwmeester ons
team komend jaar zal versterken.
Nina heeft ervaring in het voortgezet
onderwijs in Nederland én in het
internationaal onderwijs (ze gaf twee
jaar les in Madrid). Nina is een groot
liefhebber van literatuur en ze zal haar
enthousiasme ongetwijfeld overdragen
op de IB-leerlingen die ze vanaf dit
schooljaar zal begeleiden.

Bereikbaarheid

Wenst u meer informatie over het IB
Nederlands of over één van onze
programma’s? Neemt u dan contact
met ons op, we maken graag een
Skype-afspraak.
Onze contactgegevens:
web: www.vormtutoring.com
e-mail: info@vormtutoring.com of
pieter@vormtutoring.com
telefoon: +43 (0) 676 5888955
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