Schoolformulier basisschool groep 3 tot 8
Hierbij verklaar ik als ouder/verzorger akkoord te gaan met het verstrekken van gegevens
door de leerkracht aan het Therapeuticum Joure.

Datum:
Handtekening ouder:

Geachte leerkracht,

In verband met de intakeprocedure bij het Therapeuticum Joure willen wij bij u
graag enige informatie inwinnen over uw leerling.
Naast de informatie van de ouders en het kind, vinden wij de informatie vanuit school van
wezenlijk belang om ons een goed oordeel te kunnen vormen en ons behandelingsplan
daarop af te stemmen.
Het ingevulde formulier kunt u meegeven aan de ouders of rechtstreeks naar ons opsturen.
Bij voorbaat dank voor de moeite.

1. Algemeen
Naam van de leerling

:

Naam van de school:

:

Adres school

:

Telefoonnummer school

:

E-mailadres leerkracht op school

:

Hoofd/rector/directeur van de school:
Groep

:

Aantal leerlingen in de groep

:

Naam van de klassenleerkracht

:

jongens: …… meisjes: …….

2. Leerstof


Is er sprake van specifieke moeilijkheden met één of meer vakken?
Zo ja, kunt u deze moeilijkheden beschrijven?

3. Leerinstelling en gedrag


Is hij/zij gemotiveerd om te leren?



Kan hij/zij geconcentreerd bezig zijn met de leerstof?



Maakt hij/zij op u een geremde, resp. ontremde indruk en in welk opzicht?



Merkt u aan hem/haar verschijnselen van angst? Zo ja, welke?



Wat is zijn/haar werkstijl?



Zijn er opvallende zaken m.b.t. de motoriek?



Hoe reageert hij/zij op kritiek of straf?



Hoe reageert hij/zij op waardering en goedkeuring?



Zijn er andere opvallende gedragingen? Zo ja, welke?



Hoe ervaart hij/zij naar uw mening in het algemeen schoolgaan?

4. Contact met leeftijdgenoten op school


Hoe verlopen de contacten met medeleerlingen (jongens resp. meisjes)?



Heeft hij/zij vrienden e/of vriendinnen (vaste, wisselende)?



Welke plaats heeft hij/zij in de groep van klasgenoten?

5. Contact met volwassenen op school


Hoe is zijn/haar contact met de groepsleerkracht?



Hoe ervaart deze de leerling?

6. Is er aanleiding geweest om op school specifieke aandacht aan de leerling te
besteden?
Zo ja, graag toelichten:

7. Samenwerking school-ouders


Hebben de ouders contact met school?
Zo ja, hoe verloopt dit contact?

8. Eventueel aanvullende opmerkingen:

9. Acht u nader contact met ons gewenst? Ja/Nee
Zo ja, met wie kunnen wij ons desgewenst in verbinding stellen?

Datum:

Naam en functie van degene die dit formulier heeft ingevuld:
Handtekening:

