
ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT aanmelding schooljaar 2022-2023 

ALGEMENE GEGEVENS LEERLING 

Achternaam: …………………………………..      Voornamen: ……………………………………………. 

Afkomstig van (basis)school: 

Naam: ………………………………………….      Contactpersoon: ……………………………………….       

• Absentie  incidenteel  regelmatig  vaak      Evt. toelichting: ……………………… 

• Schoolloopbaan 1  2  3  4  5  6  7  8 

• Onderwijs in Nederland vanaf groep ……(Alleen invullen als niet alle schooljaren in Nederland zijn gevolgd).  

ADVIES VOOR VORM VAN VOORTGEZET ONDERWIJS 

Plaatsingsadvies voor Candea College:  sbb/bb      bb/kb      kb/mavo    mavo/havo    havo/vwo    

Warme overdracht gewenst (zes weken na start schooljaar 2022-2023):            Nee                Ja 

Gesprek vooraf gewenst (voor zomervakantie 2022):                                          Nee                Ja 

 

ONDERSTEUNING 

• Zijn er fysieke belemmeringen t.a.v. het leerproces? 

                Gezichtsvermogen                 Gehoor                       Grove motoriek               Fijne motoriek 

• Benoem sterke kanten van de leerling gericht op motivatie, werkhouding en sociaal gedrag.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Benoem aandachtspunten van de leerling gericht op motivatie, werkhouding en sociaal gedrag. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Heeft de leerling ondersteuning gehad op het gebied van werkhouding en/of sociaal gedrag? 

 Nee      Ja, voor ………………………………………………………………………………………………………… 

• Heeft de leerling Remedial Teaching gehad? Handelingsplannen groep 7 en 8 als pdf-bijlage meesturen in OSO. 

 Nee      Zo ja, voor welk(e) vak(ken)? ………………………………………………………………………………… 

• Heeft de leerling een OPP gehad? OPP-verslag als pdf-bijlage meesturen in OSO. 

 Nee      Zo ja, waarvoor? ………………………………………………………………………………………………. 

• Heeft de leerling pedagogische, didactische of psychologische onderzoeken gehad (indien relevant en niet ouder dan 

twee jaar) Onderzoeksverslagen en verklaringen met handtekening van deskundigen meesturen in OSO. 

 Nee 

 Zo ja, door welke instantie(s)..............................................................................................................................                                   

     Wat waren de bevindingen.................................................................................................................................. 

• Heeft de leerling ondersteuning nodig vanaf start schooljaar op het Candea College. Denk aan ondersteuning bij 

faalangst, hoogbegaafdheid, sociale vaardigheden, vormen van remedial teaching, plaatsing in bepaalde 

maatwerkgroepen of (gedeeltelijke) plaatsing in de trajectgroep.   

  Nee      Ja, voor ………………………………………………………………………………………………………… 

GEZONDHEID 

• De leerling gebruikt medicijnen: 

 Nee       Ja, namelijk (noteer ook waarvoor het medicijn dient): ………………………………………………… 

• Zijn er lichamelijke bijzonderheden, waarmee de school rekening moet houden? 

 Nee       Ja, namelijk (evt. toelichting): ……………………………………………………………………………… 

• Zijn er psychische of sociale factoren die van belang zijn?  

 Nee       Ja, namelijk (evt. toelichting): ……………………………………………………………………………… 

• Heeft de leerling de afgelopen twee jaar contact gehad met externe hulpverleningsinstanties?  

 Nee       Ja, nl. ………………………………..  (noteer ook de reden van dit contact): ………………………… 

Handtekeningen voor akkoord worden gezet op het toestemming/adviesformulier van de basisschool. 



 


