
Gegevens school

Naam leerling 

Naam van de school 

Adres  
Postcode en plaats 

Telefoonnummer 

E-mailadres school 

Brinnummer* 
*Indien deze gegevens bij ons bekend zijn, hoeft u hier niets in te vullen.

Advies basisschool (reële verwachting van het te behalen diploma)

 Mavo        
 Havo
 Atheneum

Plaatsingswens basisschool

 Mavo  
 Mavo/havo 
 Havo/atheneum Gaan de ouders akkoord met deze plaatsingswens?         Ja      Nee
 Atheneum 

Gegevens school

Heeft de leerling gedoubleerd?   Ja      Nee  Zo ja, in welke groep? 

Heeft de leerling een groep overgeslagen?   Ja      Nee  Zo ja, in welke groep? 

Is er sprake van veelvuldig schoolverzuim?   Ja      Nee  Zo ja, in welke groep? 

Is de leerplichtambtenaar ingeschakeld?   Ja      Nee  Zo ja, in welke groep?  

Aantal jaren dat door de aangemelde leerling Nederlands onderwijs is gevolgd. 

Onderzoek/begeleiding

Is er onderzoek gedaan door een instantie?      Ja      Nee

Is er sprake van dyslexie? (kopie verklaring bijvoegen)     Ja      Nee

Zijn er vermoedens van dyslexie?      Ja      Nee

Is er sprake van dyscalculie? (kopie verklaring bijvoegen)     Ja      Nee 

Zijn er vermoedens van dyscalculie?      Ja      Nee 

Is er sprake van een lichamelijke beperking of gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornis?    Ja      Nee 
Zo ja, welke? (Denk aan ADHD, PDD-NOS, syndroom van Asperger e.d.; document bijvoegen)

Heeft de leerling behoefte aan extra onderwijsondersteuning?     Ja      Nee

Heeft de leerling extra begeleiding gehad op het gebied van technisch lezen?    Ja      Nee

Heeft de leerling extra begeleiding gehad op het gebied van spelling?    Ja      Nee

Heeft de leerling extra begeleiding gehad op het gebied van inzichtelijk rekenen?    Ja      Nee

Is er sprake van hoogbegaafdheid?      Ja      Nee

Is er in het kader daarvan een IQ-meting gedaan?     Ja      Nee

Heeft de leerling deelgenomen aan een plusklas?     Ja      Nee
Deel 2 - blad 1

DEEL 2Onderwijskundig rapport  (in te vullen door de basisschool)     



Deel 2 - blad 2

DEEL 2Onderwijskundig rapport  (in te vullen door de basisschool)     

Toelichting en/of overige gegevens van de leerling

Concentratie  Goed     Voldoende       Matig      Zwak 

Verstandelijk inzicht  Goed     Voldoende       Matig      Zwak 

Doorzettingsvermogen  Goed     Voldoende       Matig      Zwak

Werktempo  Goed     Voldoende       Matig      Zwak 

Nauwkeurigheid  Goed     Voldoende       Matig      Zwak

Zelfstandigheid  Goed     Voldoende       Matig      Zwak

Samenwerking  Goed     Voldoende       Matig      Zwak

Motivatie  Goed     Voldoende       Matig      Zwak

Zelfvertrouwen  Goed     Voldoende       Matig      Zwak

Expressie - activiteiten  Goed     Voldoende       Matig      Zwak

Sociale redzaamheid  Goed     Voldoende       Matig      Zwak

Bij inschrijving dienen de volgende documenten te worden bijgevoegd:

     Uitdraai uit het leerlingvolgsysteem of gegevens via OSO

Indien van toepassing beschikbaar

 Kopie van de NIO of ander intelligentieonderzoek

 Kopie van de SAQI (voorheen SVL)

 Kopie dyslexieverklaring

 Onderzoeksverslag dyslexie

 Kopie dyscalculieverklaring

 Onderzoeksverslag dyscalculie

Datum         

Naam    

Functie    

E-mailadres   

Handtekening 
(printen en ondertekenen)

Deel 2 invullen door de basisschool en 
deel 1+2 vóór 1 april zenden naar:

Christelijk College de Noordgouw
T.a.v. de leerlingenadministratie
Postbus 178
8180 AD  Heerde
info@noordgouw.nl
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