Over VORM Tutoring

VORM Tutoring begeleidt
leerlingen van 14 tot 18 jaar
(pre-IB en IB). Onze focus
ligt op Dutch A self taught
(SSST), maar ook Dutch B
kan in sommige situaties
een optie zijn. De voordelen
van VORM in tien punten:

1. Docenten
Onze docenten zijn ervaren en hebben een hart voor onderwijs. Ze zijn betrokken en
gaan in op de vragen en behoeften van de leerling.

2. Kennis
VORM is tevens een IB Kenniscentrum. Dat biedt zekerheid, ook bij onverwachte
situaties. We zijn vertrouwd met de procedures en kunnen adequaat reageren.

3. Lesmateriaal
VORM heeft meer dan 1000 pagina’s aan hoogwaardig lesmateriaal ontwikkeld. De
opdrachten en syllabi bieden leerlingen in het SSST-programma veel steun.

4. Flexibiliteit
Ons onderwijs is maatwerk. De literaire teksten worden in overleg met de leerling
gekozen. Zwakkere leerlingen worden stap voor stap op weg geholpen, sterkere
leerlingen worden uitgedaagd met meer academische opdrachten.

5. Leerplatform
Lesmateriaal en feedback worden beschikbaar gesteld via een betrouwbaar en
overzichtelijk online leerplatform.

6. Online les
Met elke leerling is er wekelijks een online les van 30 à 45 minuten, waarin de
literaire teksten, het huiswerk en de feedback worden besproken.

7. Communicatie
We hechten belang aan een goede communicatie met de ouders en de school.
Tweemaal per jaar ontvangen leerlingen een uitvoerig rapport.

8. Service
Voor de begeleiding van leerlingen is VORM aangesloten bij Stichting INIO, een
organisatie zonder winstoogmerk. We bieden optimale service. De boeken worden
aan het begin van het programma toegestuurd; dit is bij de prijs inbegrepen.

9. Plezier
Het programma van VORM is leuk! We kiezen teksten die leerlingen aanspreken:
spannende thema’s, herkenbare situaties, het verkennen van nieuwe culturen.

10. Resultaten
Het enthousiasme van onze leerlingen komt tot uiting in de cijfers. De IB-scores die
ze behalen zijn uitstekend en liggen ruim boven het wereldwijd gemiddelde.

