
Aanmelding Leerling door Basisschool
(In te vullen door leerkracht, interne begeleider)

Gegevens aan te 
melden leerling

Voor- en achternaam

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Geslacht

Gegevens basisschool Naam basisschool

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon school

Opvoeders Leerling woont in gezin  
bij 

Toelichting

Aanvullende informatie Gezinsachtergrond

Omgangsregels en 
informatie-uitwisseling

Vaardigheden van de 
leerling

Taalvaardigheid

Exacte vaardigheid

Sociale vaardigheid
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jongen

meisje

beide eigen ouders

moeder alleen (vader woont elders)

andere opvoeders

vader alleen (moeder woont elders)



Extra ondersteuning 
gehad

Zo ja, welke?

Resultaten

Werkt de leerling op 
alle vakken op groep 8 
niveau

Hulp die de leerling 
nodig heeft

Type hulp (meer kruisjes 
mogelijk)

Bevorderende factoren

Belemmerende 
factoren

Wat heeft de leerling 
nodig

Kansen en 
bedreigingen

Schooladvies

Vermoedelijke 
schoolkeuze
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aanbrengen van structuur

leren plannen

hanteren gedragsproblemen

leren omgaan met anderen

anders, namelijk:

leren van leermethodes

leren zich te concentreren



(Werk-)houding leerling 

Aanvullende 
opmerkingen

Hulpverlening Is er op dit moment  
sprake van enige vorm 

van hulpverlening?

Toelichting

Coach m/v Voorkeur coach

Gegevens aanmelder Naam

Telefoon

E-mail

Datum
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nee

ja, voor het gezin

ja, voor de betreffende leerling

nee, sekse coach onbelangrijk

voorkeur vrouw

voorkeur man
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