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Naam leerling:

Geboortedatum:

Bijlage D. Onderwijskundig rapport

Wij verzoeken u de onderstaande schema’s (voor zover van toepassing) in te vullen en de vragen te beantwoorden.

Christelijke scholengemeenschap voor vmbo/havo/vwo

1. Schoolverleden

    Naam huidige school:

    Brinnummer huidige school:    (verplicht in te vullen)         Directeur:

    Adres:

    Postcode en plaats:

    Tel:

    Leerling zit momenteel in klas:     Afd :

    Welke andere scholen heeft de leerling na de basisschool bezocht:

    1.        van:   tot:

    2.         van:   tot:

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

2. Instroomniveau in het voortgezet onderwijs

Instroomniveau VO: PrO    vmbo-bb  vmbo-kb vmbo-tl  havo           vwo    mbo

Jaar:                In VO behaalde CITO-scores of bijv. scores Jij! toetsen:

Advies Plaatsingswijzer (kopie bijvoegen a.u.b.):

3. Individuele begeleiding binnen school

    Heeft de leerling op school in het laatste jaar specifieke begeleiding gehad?   ja nee

    Zo ja, op welk gebied en waarom?

    Is de leerling in het laatste jaar besproken (geweest) in het zorgteam van de school?  ja nee

    Zo ja, bespreekperiode:

    De reden van bespreking:

    Uitgevoerde interventies + resultaat:



4. Individuele begeleiding buiten school

Heeft de leerling in het laatste jaar buiten uw school specifieke begeleiding gehad? ja nee

Naam instantie(s):

Naam contactpersoon:

Functie:

Aanvullende informatie:
      Er is sprake van bovengemiddeld geoorloofd/ongeoorloofd verzuim. Periode: ..................................................  Reden: ..................................................

      De leerling onderscheidt zich in positieve zin door: ...........................................................................................................................................................................

Ondersteuningsbehoefte:
       De leerling beschikt over een ontwikkelingsperspectief (OPP). Indien aanwezig, dit graag meesturen.

      Er is sprake van een extra ondersteuningsbehoefte in het VO. Toelichting: ..........................................................................................................................

Hebt u de beschikking over relevante onderzoeksgegevens of beschikkingen, dan deze graag meesturen.

Toelichting op het sociaal-emotioneel functioneren:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Overige opmerkingen/toelichting:

Deze informatie is namens de school verstrekt door:

    Naam:

    Functie:

    Tel:

E-mailadres:

    Datum:
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