Formulier bij oriëntatie Junior Academie!
Algemene gegevens
Dit formulier graag digitaal dan wel in blokletters invullen

Gegevens ouders / verzorgers
Ouder/verzorger 1

Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

M/V

Ouder/verzorger 2

Voorletters

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

M/V

Adres*
Postcode
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer(s) mobiel**
Telefoonnummer vast**
*: bij twee woonadressen graag het correspondentie adres met een * aangeven.

Gegevens van uw kind *
Roepnaam

J/M

Geboortedatum
Huidige school
Huidige groep
Naam huidige leerkracht
*: bij aanmelding van meer kinderen, voor elk kind een apart aanmeldingsformulier gebruiken.
Een diagnose van hoogbegaafdheid is voor de oriëntatie noodzakelijk.
Is uw kind gediagnosticeerd hoogbegaafd door een gecertificeerd orthopedagoog
dan wel GZ-psycholoog met als hoogbegaafdheid als specialisme
Zo ja; kopie van het onderzoeksrapport bijvoegen

Ja / Nee**

Zo nee: moet er alsnog gediagnosticeerd worden. Voor adressen van onderzoeksbureau kunt u desgewenst
contact opnemen met onze administratie: administratie@speelkwartierveenendaal.nl
Aanmelding voor schooljaar:

____________-_____________

**doorhalen wat niet van toepassing is
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Aanvullende gegevens
a.

Cognitieve gegevens

Intelligentietest
Methode
Datum
Totaal IQ
Verbaal IQ*
Performaal IQ*
Naam onderzoeker
Functie onderzoeker
*indien beschikbaar
Criteria





Het totale IQ ligt op 130 of hoger.
De afzonderlijke resultaten van het verbaal en performaal IQ zijn groter dan 125, indien verbaal en
performaal IQ zijn onderscheiden in het onderzoek.
Het intelligentie-onderzoek moet voorzien zijn van profielbladen en ondertekend door een geregistreerd
en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog met specialisme hoogbegaafdheid.
De scores op intelligentietesten mogen niet ouder zijn dan twee jaar.

Indien niet aan alle criteria kan worden voldaan, maar hoogbegaafdheid wel is vastgesteld door een
geregistreerde en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog met specialisme hoogbegaafdheid, dan
is oriëntatie wel mogelijk. De toelatingscommissie zal dan een afweging maken op basis van alle informatie of
plaatsing mogelijk is.
Hulpverleningsgeschiedenis
Heeft uw kind eerder hulpverlening ontvangen zoals psychologisch onderzoek,
(spel-)therapie of een andere interventie?

ja / nee**

Zo ja, welke hulpverlening en wanneer?

Heeft u, als ouder(s), voor uw kind eerder hulpverlening ontvangen zoals opvoedingsondersteuning of een
andere interventie?
ja/ nee**
Zo ja, welke hulpverlening en wanneer?
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Heeft uw kind de diagnose:






Dyslexie
Dyscalculie
ADD / ADHD
Autisme
Anders, namelijk

ja / nee**
ja / nee**
ja / nee**
ja / nee**
ja / nee**

S.v.p. het onderzoeksrapport/de onderzoeksrapporten meesturen.
b.

Onderwijsbehoefte

Wat mist u binnen het huidige onderwijs in het kader van de onderwijsbehoeften van uw kind?

c.

Financiën

Het verzorgen van een specifiek lesprogramma gericht op hoogbegaafde kinderen kost veel geld. De overheid
heeft vooralsnog geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld voor deze doelgroep en
schoolbesturen kunnen het fulltime hoogbegaafdenonderwijs niet volledig vanuit de reguliere middelen
bekostigen. Er is een gift van ouders nodig. Deze gift is vrijwillig en is noodzakelijk om het concept van fulltime
hoogbegaafdenonderwijs in stand te houden.
Van de vrijwillige gift van de ouders wordt bekostigd:





kleinere klassen (maximaal 20 leerlingen)
inzet van vakdocenten
inzet van gastdocenten voor verschillende projecten
excursies

De vrijwillige gift voor het voltijd christelijk hoogbegaafden onderwijs is per schooljaar € 750,00.
Indien u géén of een lagere gift wilt of kunt geven, vragen wij u om met ons contact op te nemen.
Bent u akkoord met de vrijwillige gift van € 750,00

Ja / Nee**

d.



Ja / Nee**
Ja / Nee**

Vragenlijst en gegevens school
Ouders / verzorgers hebben de vragenlijst voor ouders/verzorgers ingevuld:
Leerkracht / school hebben de vragenlijst met bijbehorende schoolgegevens ingevuld:

S.v.p. de vragenlijsten en schoolgegevens meesturen.
e.


Verklaring
Ouders / verzorgers geven aan de school toestemming meer informatie op te vragen bij de huidige school
van hun kind en de orthopedagoog / psycholoog die onderzoek heeft gedaan.
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Ouders / verzorgers hebben dit formulier naar waarheid ingevuld en ondertekenen dit onderstaand.

Handtekening ouders / verzorgers (Beide i.v.t. ouders/verzorgers dienen te tekenen)
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

_____________________________
Naam:

______________________________
Naam:

Dit formulier, samen met de gevraagde informatie sturen naar: info@speelkwartierveenendaal.nl
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