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Gegevens cliënt

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en plaats
Telefoon vast nummer
Telefoon mobiel
Mailadres ouders
BSN
(burger service nummer)
Verzekering en nummer
Culture achtergrond

Gegevens school

Naam
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
Mailadres
Huidige klas
Schoolloopbaan
Leerkracht(-en)
Contactpersoon + functie
Schooldossier aanwezig
Eerder onderzoek
(instelling + datum)
Overige behandelaars
(naam + functie)



Gegevens uit het Leerling Volg Systeem

Vak Afgenomen toets Datum Resultaten

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling

Taal

Rekenen

Zaakvakken

Aanvullende

gegevens

Over welke vakken maakt u zich zorgen?

Didactische prestaties

Presteert de leerling naar uw indruk optimaal, of signaleert u werkhoudingproblemen? (Graag toelichten)

Kreeg de leerling extra ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van remedial teaching of logopedie)?
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Ondersteuning Periode Intensiteit Resultaat

Relatievorming

Hoe is de relatie met u als leerkracht? Maakt u zich zorgen hierover? (graag toelichten)

Hoe is de relatie met leeftijdsgenoten?

Gedrag en emotionele ontwikkeling

Is er sprake geweest van een psychologisch onderzoek? (graag toelichten)
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Wanneer er sprake is van emotionele en/of gedragsproblemen, kunt u die dan kort beschrijven?

Is de leerling gelukkig op school?

Is de leerling gemotiveerd om te presteren op school?

Kunt U specifieke vragen formuleren voor een eventueel psychologisch onderzoek?

Gedragsregulering en belevingswereld

Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van verdovende middelen?

Ja; Toelichting:
Alcohol
Soft drugs
Hard drugs

Nee

Middelengebruik
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Wat is de hulpvraag? Wat zijn de problemen/klachten?

Aanvullende opmerkingen

Zijn ouders op de hoogte gesteld van de aanmelding?

Reden van aanmelding

Ja

Nee: waarom niet?

Ingevuld door

Datum

_______________________________________________________________________________________

Belangrijk:
1. De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als het aanmeldingsformulier

volledig en naar waarheid is ingevuld.
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