Akkoord inschrijving en gegevensuitwisseling

De ouder(s)/verzorger(s) van:
Naam leerling:
Burgerservicenummer:
School van inschrijving:
Verklaren akkoord te gaan met de inschrijving en uitwisseling van de onderstaande algemene gegevens tussen de leverende
en de ontvangende school.
Algemene gegevensuitwisseling via OSO





Gegevens school
Gegevens leerling, zowel NAW als onderwijskundig
Overstapadvies
Plaatsingswijzer (Bij bespreekprofiel en disharmonisch profiel, dit nader toelichten)

Zijn akkoord dat de volgende specifieke gegevens worden uitgewisseld (aanvinken welke gegevens mogen worden uitgewisseld)
Specifieke gegevensuitwisseling via OSO (Welke OSO documenten vallen hier onder: zie pagina 2)
Bij aanvragen LWOO/Pro zijn de volgende documenten van belang:
󠄈
IQ-gegevens (niet ouder dan 2 jaar)
󠄈
Wanneer er op sociaal-emotionele gronden LWOO/Pro wordt aangevraagd, dan dient er een
onderzoeksverslag toegevoegd te worden met ondertekening van een orthopedagoog.
Hieruit moet blijken waarom er LWOO/Pro nodig is.
Indien vastgesteld door onderzoek:
󠄈
Dyslexieverklaring + eventuele handelingsadviezen
󠄈
Dyscalculieverklaring + eventuele handelingsadviezen
󠄈
Hoogbegaafdheid + eventuele handelingsadviezen
󠄈
Diagnose PDD-NOS, AD(H)D, Asperger o.i.d. + eventuele handelingsadviezen
󠄈
Beschikt de leerling i.v.m. extra ondersteuningsbehoefte over een (OPP)
OntwikkelingsPerspectiefPlan (dit is geen onderwijskundig rapport) dan deze ook toevoegen aan het dossier.
󠄈
Sociaal-emotionele functioneren -> onderzoeksverslag en/of eventuele verklaring
󠄈
Bovengemiddeld (on)geoorloofd verzuim

In geval van aanmelding voor Praktijkonderwijs (Pro) (zie aanmeldingsformulier)
󠄈
ouder(s)/verzorger(s) verklaren op de hoogte te zijn van het voornemen bovengenoemde leerling aan te melden
voor het Praktijkonderwijs (Pro).
Tevens verklaren zij op de hoogte te zijn van het feit dat de leerling door de school van VO aangemeld zal worden bij de
Commissie van Advies voor een aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) om toegelaten te mogen worden tot het
Praktijkonderwijs. Daarvoor zullen alle relevante gegevens door de school van VO aan de Commissie van Advies worden
verstrekt.
Ruimte voor zienswijze ouder(s)/verzorger(s):

Datum:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):

Plaats:

Naamgeving documenten in OSO (ten behoeve van de leverende school)
Naam document

Welke vallen hieronder?

IQ-onderz.(naam test)naam leerling

ADIT A-vision 2013

Bijv.:

IVO 2002

IQ-onderz.(Drempeltest)Pietje Bell

TPVO-IVO internet versie 2008
NDT 1999: normen 2004
NTD IQ-gedeelte 2004
NIO 2004
Drempeltest
WISC-III 2002-2005
WVN-NL 2008
CITO intelligentietest VO 2013
SON-R 6-40 2011
NSCCT, 2014

Vragenlijst soc.-emot.(naam- test)naam leerling

DVL, 2006

*Zie opmerking

Kanjervragenlijst, 2012
LMT, 2009
LVL, 2008
LVT, 2011
NPV-J-2, 2011
PMT-K-2, 2011
SAQI, 2007
SEV, 2005
SVL, 2008
TPVO-Testserie, 2008
VISEON, 2003
ZIEN!, 2012

Dyslexie - naam leerling

Dyslexie-verklaring

Dyscalculie - naam leerling

Dyscalculie-verklaring

Psych. onderz.(naam onderzoek)naam leerling

Onderzoek naar PDD-NOS, AD(H)D, Asperger o.i.d.

OPP - naam leerling

Ontwikkelingsperspectief plan

Ped. Doc.(naam document)naam leerling

Mochten er onderzoeken/verslagen zijn die niet
onder bovengenoemde vallen dan kunnen zij onder
pedagogische documenten worden opgeslagen,
achter de slash waar het onderzoek over gaat.
Bijvoorbeeld thuissituatie of…..

*Bij gebruik andere testen dan bovengenoemde wel dezelfde naamgeving gebruiken

