Schooljaar:
Naam leerling

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Gekozen opleiding

:

Naam contactpersoon

:

School + tel.nr

:

Instroomniveau VO/Uitstroomniveau VO
Instroomniveau VO

Uitstroomniveau VO

Pro

Vmbo-BL

Havo

Vwo

Pro

Vmbo-BL

Havo

Vwo

Vmbo-KL

Vmbo-TL

Vmbo-KL

Vmbo-TL

LWOO

Bijzonderheden schoolloopbaan (bijv. wisseling van klas/niveau/school, doubleren, leerwerktraject):

Onderzoek en diagnostiek
Er is door onderzoek vastgesteld dat er sprake is van dyslexie
Er is door onderzoek vastgesteld dat er sprake is van hoogbegaafdheid
Er is een recent (niet ouder dan 2 jaar) intelligentieonderzoek beschikbaar
(Is een van de vragen hierboven met ja beantwoord, dan de beschikbare informatie bijsluiten.)

Individuele begeleiding binnen school
De leerling heeft op school in het laatste jaar specifieke begeleiding gehad,
nl.:
De leerling is in het laatste jaar besproken (geweest) in het ZAT van de school of het Samenwerkingsverband
Besprekingsperiode:
De reden van bespreking:
Uitgevoerde interventies
(plus resultaat)

Individuele begeleiding buiten school
De leerling heeft in het laatste jaar specifieke begeleiding buiten school gehad,
nl.:
Zo ja, door:

Maatsch. Werk
Bureau Jeugdzorg
AMK

Anders, nl.

:

Naam instantie

:

Naam contactpersoon

:

Functie

:

Gedragsdeskundige
Jeugdhulp
Jeugdpsychiatrie

Leerplichtambtenaar
Raad v.d. Kinderbescherming
Verslavingszorg

Sociaal-emotioneel functioneren t.a.v. schooltaken en werkhouding
Wilt u op de vijfpuntschaal aankruisen hoe u de leerling waardeert ten
aanzien van de hieronder genoemde aspecten.
hogemate
mate
sprake
==ininhoge
sprake
vanvan

Eventueel gebruikte test + testdatum
of andere motivering

in zeer
geringe
= in=zeer
geringe
mate mate
sprakesprake
van van

a. Motivatie / interesse
Taakgerichtheid
Adequaat werktempo
Nauwkeurigheid
b. Onzekerheid / faalangst
Instructie-afhankelijkheid
Zelfstandigheid
c. Positief zelfbeeld
Inzicht in eigen mogelijkheden
Welbevinden is overwegend positief
d. Er is sprake van:
Diagnose PDD-NOS
(of aanverwante stoornis)

Toelichting:

Diagnose ADHD

Toelichting:

Andere diagnose

nl.:
Toelichting:

Lichamelijke handicap

nl.:

Eventueel benodigde hulpmiddelen:
Er is sprake van LGF

Cluster:

2

3

4

De leerling is aangemeld bij de Verwijsindex
Hebt u de beschikking over relevante testgegevens, dan deze graag meesturen.

Overige opmerkingen / toelichting

Deze informatie is namens de school verstrekt door:
Naam:

Functie:

Tel. nr.

E-mail:

Datum:

Handtekening:

Indicatienummer:

