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NIEUWSBRIEF 4 september 2020 

 
 
 
 

Vooraf 

 
Het nieuwe schooljaar gaat weer van 
start! Aan sommige scholen verloopt 
het onderwijs nog online; aan andere 
kan gelukkig weer op locatie worden 
lesgegeven. 
 
We hopen op een mooi jaar, we 
hebben er zin in! We bieden optimale 
begeleiding voor Dutch A self-taught. 
Met de nieuwe lespakketten die we 
hebben ontwikkeld, kunnen we nóg 
beter aansluiten bij de interesses van 
onze leerlingen in het pre-IB en IB. 
 
De boekenlijst is een wezenlijk 
onderdeel van het IB-programma. In 
deze Nieuwsbrief meer hierover. We 
feliciteren de VORM-leerlingen die in 
juli 2020 geslaagd zijn, we gaan in op 
onze activiteiten als Kenniscentrum én 
we leggen uit hoe onze samenwerking 
met Stichting INIO diverse voordelen 
oplevert. 
 
Ik wens iedereen een mooi begin van 
het schooljaar toe! En: blijf gezond! 
 
Pieter van der Vorm 
 
 

 
 
 
 

 
 
VORM begeleidt leerlingen van 14 tot 18 jaar 

(pre-IB en IB) op afstand.
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Over de boekenlijst 

 
 
Bij Language A gaat het niet alleen om 
kennis en vaardigheden. Het programma 
laat de leerling veel reflecteren op cultuur, 
literatuur en taal. De leerling denkt na over 
waarden en ideeën en uiteindelijk ook over 
zichzelf. De cursus past perfect in het IBO-
idee om leerlingen als wereldburger te zien, 
met veel respect en een open blik voor de 
ander. 
 
Wat ik graag doe: teksten bespreken uit 
een niet-westerse cultuur. Dat moedigt aan 
om vragen te stellen, die je vervolgens kunt 
verbinden met ‘global issues’. 

 
We kiezen teksten die de leerling in staat 
stellen het plezier in lezen te ontdekken. Én 
de literaire werken moeten uitdagen om 
ideeën en culturen nader te verkennen.  

 
 

 

Verrassende teksten 

 
VORM besteedt veel zorg aan de selectie van teksten. Niet elke leerling leest 
dezelfde werken: we bieden volop ruimte voor differentiatie en hebben daarom 
uitgebreide lespakketten bij heel verschillende boeken ontwikkeld. Veelgelezen 
klassiekers naast verrassende, relatief onbekende teksten die we óók heel geschikt 
vinden… (Op de foto ziet u een selectie.) 
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Aanmeldingen voor 2020-2021 

 

Voor het schooljaar 2020-2021 kan VORM nog leerlingen begeleiden voor het IB- en 
pre-IB-programma. Ook late aanmeldingen zijn welkom. We zenden de benodigde 
boeken snel toe (deze service is bij de prijs inbegrepen), zodat een leerling na de 
inschrijving meteen kan beginnen. 
 
Uiteraard is het altijd mogelijk een Skype-afspraak te maken, waarin u uw vragen 
kunt stellen en nadere toelichting kunt krijgen op het VORM-programma.  
 
Enkele voordelen van VORM op een rijtje: 

 Onze docenten zijn enthousiast en zeer ervaren. 
 De begeleiding door VORM is persoonlijk en op maat. We kiezen literaire 

werken die aansluiten bij het niveau en de interesse van de leerling. 
 We besteden veel zorg aan ons lesmateriaal. (U kunt hier een voorbeeld 

bekijken: ons lespakket bij de graphic novel Persepolis.) 
 De leerling levert elke week huiswerk in. Met elke leerling is er een wekelijkse 

Skype-afspraak van 30 à 45 minuten. 
 We bieden optimale service en hechten veel belang aan een goed contact met 

de ouders en de school over de voortgang. 
 
 

 

Geslaagd! 
 

 
 
 
Op 6 juli 2020 maakte het IBO de examenresultaten bekend. De VORM-leerlingen 
kunnen bogen op prachtige scores voor Dutch A. De scores lagen ruim boven het 
wereldwijde gemiddelde. 
 
Het gemiddelde cijfer van de VORM-leerlingen bedroeg 6,3. Een prachtig resultaat! 
Alle leerlingen: van harte gefeliciteerd! 
 

https://www.vormtutoring.com/wp-content/uploads/2019/05/Persepolis_VORM.pdf
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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 publiceerden we op de website een selectie van 40 blogs, een ‘best of’. Dit 
document biedt een praktisch overzicht van allerlei zaken in het IB. Het document is 
hier te lezen of te downloaden. 
 

 

 
 

https://www.vormtutoring.com/wp-content/uploads/2020/06/Blog_40blogs.pdf
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Samenwerking met Stichting INIO 

 
Ook in het schooljaar 2020-2021 werkt VORM weer nauw samen met Stichting INIO. 
VORM begeleidt de leerlingen die bij Stichting INIO zijn ingeschreven.  
 
Leerlingen in het IB en pre-IB kunnen gebruik maken van tal van faciliteiten die 
INIO biedt. Zo ontvangen ze een login voor de Elektronische Leeromgeving (ELO), 
waarmee ze op een overzichtelijke en efficiënte manier kunnen werken aan hun 
opdrachten en de feedback van de docent kunnen opslaan. 
 
Prettig en stimulerend is de uitwisseling van ervaringen. INIO is een specialist in 
onderwijs aan jongere leerlingen (basisonderwijs / onderbouw VO). Regelmatig vindt 
er overleg plaats. Zo kon een leerling die het Dutch B-programma van VORM volgt 
via INIO een Diataal-toets afleggen, waarmee zijn taalontwikkeling wordt gevolgd. 
 
De doorlopende leerlijn van basisonderwijs, voorgezet onderwijs tot aan het IB, 
biedt meer inzicht in het leerproces en de ontwikkeling die de leerling doormaakt. 
Stichting INIO en VORM Tutoring vullen elkaar hierbij perfect aan! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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.  
  

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. 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)   
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