Intakevragenlijst onderzoek dyslexie VO
Ouders
Let op: voor het digitaal invullen van dit formulier heeft u de meest recente versie van Adobe Acrobat Reader nodig.
Download dit formulier eerst naar uw computer en open het daarna in Adobe Acrobat Reader. Vul uw gegevens in,
sla het ingevulde bestand op alvorens het te versturen naar: info@zienindeklas.nl. Voor vragen kunt u tevens mailen
naar info@zienindeklas.nl of bellen met 030-2437682.

Gegevens leerling
Naam van uw kind
Geboortedatum
School

Klas

Groepsverloop (vanaf start basisschool)

Gegevens ouders/verzorgers
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam
Telefoon
Mobiel
E-mailadres
Zijn de ouders nog bij elkaar? Ja
Wie heeft gezag over uw kind? Beiden

Nee
Alleen moeder

Alleen vader

Checklist
Graag de volgende bijlagen toevoegen:
Rapport groep 8
 	 Uitdraai van de CITO toetsen groep 1 t/m 8
 	 Eerdere onderzoeken naar lezen en/of spelling
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Informatie over de leerling
1. Komen ernstige lees- en/of spellingsproblemen in de familie voor? Zo ja, bij wie?

2. Zijn er medische bijzonderheden die van belang zijn in verband met het onderzoek? Dit kunnen lichamelijke
bijzonderheden zijn, maar ook vastgestelde stoornissen zoals ADHD, ASS of dyscalculie.

3. Is uw kind eerder onderzocht op lees- en spellingsproblemen? Zo ja, wat zijn de resultaten van dat onderzoek
geweest? Indien u geen bezwaar heeft, ontvangen wij graag het rapport van dit onderzoek.

Voorschoolse periode (0-4 jaar)
4. Zijn er in de voorschoolse periode problemen geweest in de taalontwikkeling? Zo ja, geef hiervan een beschrijving.

Basisonderwijs (4-12 jaar)
5. Zijn er in de kleuterperiode opvallende problemen geweest, of zijn er zaken opgevallen met betrekking tot taal,
spraak en/of geheugen? Zo ja, geef hiervan een korte beschrijving.

6. Zijn er in de loop van groep 3 tot en met groep 8 problemen geweest met technisch lezen en/of spelling? Zo ja, geef
een korte toelichting (wanneer zijn de problemen ontstaan en wat hielden ze precies in?).
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7. Indien er problemen zijn geweest, welke hulp heeft uw kind hiervoor gekregen? Graag beschrijven in welke groepen,
hoeveel hulp per week, hoe lang en door wie is de hulp gegeven (leerkracht, rt-er, uzelf )?

8. Wat is het effect van de geboden hulp geweest?

9. Welke faciliteiten heeft de basisschool geboden? Bijvoorbeeld voorlezen van toetsen, werken op de computer,
vergroot lettertype.

10. Wat was volgens u het effect van deze faciliteiten?

11. Heeft uw kind een groep gedoubleerd? Zo ja, welke?

Voortgezet onderwijs (12 jaar - heden)
12. Wat zijn op dit moment de grootste problemen van uw kind volgens u? Hoe lang bestaan deze problemen al?

13. Is er al hulp voor de problemen geboden? Zo ja, wat is het effect hiervan?
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14. Hoe was/is de motivatie, inzet, aandacht en concentratie van uw kind op dit moment en in het verleden?

15. Hoe is de sociaal-emotionele ontwikkeling verlopen? Is er nu of in het verleden sprake geweest van teruggetrokken,
somber, (faal)angstig of agressief, opstandig gedrag?

16. Wat is uw mening op de wijze waarop de school reageert op de problemen van uw kind?

17. Welke vragen zou u in het onderzoek beantwoord willen zien?

18. Welke informatie die niet in de vragenlijst aan bod geweest is, vindt u nog van belang voor het onderzoek?

Ondertekening ouders
U geeft toestemming voor onderzoek uw kind door ZIEN in de Klas en gaat akkoord met onze Privacy Policy rondom het
(digitaal) verwerken en opslaan van de gegevens van uw kind. ZIEN in de Klas handelt volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Ondertekening door degene(n) die met het ouderlijk gezag is/zijn belast.
Let op: beide ouders/verzorgers dienen te ondertekenen, ook indien deze gescheiden zijn.
Naam ouder/verzorger 1

Naam ouder/verzorger 2
  

Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

  
Datum ondertekening

Datum ondertekening
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Ondertekening leerling
De leerling dient mede te ondertekenen indien hij/zij 12 jaar of ouder is. Als de leerling 16 jaar of ouder is,
dan is ondertekening door ouders niet nodig, dan is de handtekening van de leerling voldoende.

Naam leerling
  
Handtekening leerling

  
Datum ondertekening

JULI2019

Hartelijk dank voor het invullen van deze intakevragenlijst!
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