Orthopedagogenpraktijk Athena
W.M. Dudokweg 10 a-b
1703 DB Heerhugowaard
info@athenaweb.nl

Vragenlijst voor aanmelding onderzoek

Naam school
:
Adres
:
Woonplaats
:
Telefoon
:
Naam directeur
:
Naam intern begeleider :
Naam leerkracht(en)
:
Formulier ingevuld door :
Functie
:
E-mail
:
Bereikbaar op
:
Datum
:
Handtekening

: ………………………

De ouder(s)/verzorger(s) hebben kennisgenomen van het aanmeldingsformulier en geven hierbij
toestemming voor:
• Het gewenste onderzoek
• Overleg van de leerkracht met de onderzoeker

* De privacyverklaring van Athena vindt u op www.athenaweb.nl

De handtekeningen van beide ouders zijn bij gezamenlijk gezag noodzakelijk, ook na een
echtscheiding, voordat er een onderzoek gestart kan worden.
Naam en handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

………………………………

. ………………………………

Persoonlijke gegevens van de leerling
Naam
:
Leerlingnummer in schooladministratie* :
Geboortedatum
:
Geslacht
:
Straat
:
Postcode
:
Woonplaats
:
Telefoon ouder(s)
:
E-mail ouder(s)
:
Groepsverloop
:
Huidige groep
:
* het leerlingnummer is nodig voor de facturatie, zodat op de factuur de leerling niet te herleiden is tot een individu en hiermee
aan de AVG-wetgeving wordt voldaan.

Gezin
Gezinssamenstelling:
Aantal kinderen:
Land van herkomst:
Belangrijke gezinsfactoren:
Op welke vraag of vragen wilt u bij een onderzoek antwoord krijgen?
1.
2.
3.
Omschrijft u zo concreet mogelijk wat het probleem is:

Zijn er bijzonderheden op didactisch-/leergebied?

Zijn er bijzonderheden op sociaal-emotioneel gebied?

Geeft u een korte persoonsbeschrijving van het kind:

Hoe is het contact tussen het kind en:
Leeftijdsgenoten:
Leerkracht:
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Zijn er bijzonderheden t.a.v de werkhouding en concentratie?

Welke maatregelen heeft u tot op heden genomen?

Is er gerichte begeleiding / hulp (geweest) voor (meest recente handelingsplannen bijvoegen):
Ja
Nee
In groep Opmerkingen:
lezen
begrijpend lezen
spellen
rekenen
ander gebied:
Zijn er externe instanties en/of hulpverleners betrokken geweest?
Zo ja: geeft u een zo uitgebreid mogelijke toelichting. Voeg, indien mogelijk, verslagen toe.

Overige opmerkingen over de schoolperiode:

Zijn er nog zaken die belangrijk zijn en waarnaar niet is gevraagd? Wilt u deze dan hieronder
aangeven a.u.b.?

Wilt u de volgende gegevens aanleveren bij de aanmelding voor onderzoek:
- ingevuld aanmeldingsformulier
- handelingsplannen
- gegevens leerlingvolgsysteem
- verslagen van eventueel eerdere onderzoeken/observaties e.d.
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Vragen aan de ouders/verzorgers i.v.m. de aanmelding voor onderzoek:
Op welke vraag of vragen wilt u bij een onderzoek antwoord krijgen?
1.
2.
3.
Omschrijft u in het kort in eigen woorden wat het probleem is:

Ingevuld door:
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