Aanmeldingsformulier toewijzing
O
O
O

Ondersteuning niveau 3
Toelaatbaarheidsverklaring SBO
Toelaatbaarheidsverklaring SO

Algemene gegevens
naam van het kind
geboortedatum
adres
BSN nummer
naam vader
naam moeder
telefoonnummers
e-mailadres ouders
Indien een wettelijke vertegenwoordiger van het kind op een ander adres woont*
naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
Relatie tot het kind O ouder
O voogd
O anders nml.

naam school
IB’er /leerkracht
Zorg
huidige leerkracht
Adresgegevens van aanmeldende instantie buiten Dynamiek Scholengroep
naam
adres
telefoonnummer
e-mailadres

*Deze persoon moet ook ondertekenen op pagina…..

Op deze bladzijde kunt u aangeven hoe het met uw kind gaat.
Waar bent u thuis
tevreden over met
betrekking tot uw
kind?

Waarover maakt u
zich thuis zorgen met
betrekking tot uw
kind?

Wat zijn volgens u de
belangrijkste
problemen voor uw
kind op school?

Wat is er volgens u
nodig om de
problemen op school
op te lossen?

Hoe lang bestaan
deze problemen al?
Wat gaat er goed op
school?

Hoe beleeft het kind
de situatie op school?

Overzicht van onderzoeken, begeleiding, hulpverleningsinstanties*
datum

*Als deze informatie al opgenomen is in het HGPD-verslag van de basisschool hoeft het niet te worden ingevuld.

Ouders verklaren dit aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaan akkoord met de
volgende activiteiten:
O

Het opvragen van dossiergegevens bij: ……………………………………………………

O

Het bespreken van dit dossier met een orthopedagoog van BCO, medewerker van
het Ondersteuningsloket.

O

Het organiseren van een interdisciplinair overleg bestaande uit minimaal ouders,
vertegenwoordigers van de school, BOC-er en orthopedagoog. Een aanvulling met
externe deskundigen mits dit wenselijk is. Bij een Toelaatbaarheidsverklaring voor
SBO of SO sluit altijd een vertegenwoordiger van een van deze scholen aan.

O

Eventueel uit laten voeren van een aanvullend onderzoek.

O

Het overdragen van verzamelde onderzoeksgegevens aan het SBO of SO indien
uw kind een positieve Toelaatbaarheidsverklaring heeft gekregen.

O

Het informeren naar de verdere ontwikkeling van uw kind door de BOC-er om als
Ondersteuningsloket de effecten van de geboden hulp te monitoren.

Plaats:
Naam ouder/verzorger 1:

datum:

Handtekening:

Naam ouder/verzorger 2:
Handtekening:

in te vullen door het secretariaat van het Ondersteuningsloket:
inschrijfnummer:
datum binnenkomst:
Dit dossier is compleet als de volgende onderdelen aanwezig zijn:
O
Aanmeldingsformulier met handtekening van ouders en school
O
HGPD-formulier; getekend door school en ouders
O
relevante onderzoeksverslagen
O
geëvalueerde handelingsplannen en/of groepsplannen
O
een uitdraai van het Cito-leerlingvolgsysteem of een ander relevant volgsysteem

Datum dossier compleet:
Datum informatie verwerkt in monitor:

