Ouder-/
Schoolformulier

Formulier in te vullen door de basisschool
en de ouders /verzorgers
voor het aanvragen van een klassikaal
NIO - onderzoek

School:
Naam:
___________________________
Adres:
___________________________
Postcode / Plaats: ___________________________
Tel.nr.:
___________________________
Mailadres:
____________________________

Leerkracht (en):
______________________
______________________
Intern begeleider:
______________________
______________________

Naam van de leerling:
Roepnaam:
Voornaam (voluit):
Achternaam :
Geb. datum :
Groep
:

___________________________
___________________________
___________________________
_______________
_______________
Groepsverloop : _______________

Woonadres:
Postcode
Telefoonnummer:

_____________________________
_______________
Woonplaats
_______________

: _______________

Het klassikale onderzoek met de NIO vindt plaats om de intelligentie en /of leercapaciteiten
vast te stellen in het kader van een mogelijke aanmelding bij het Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Voortgezet Onderwijs (SWV Fultura).
De gegevens vormen een vast en noodzakelijk onderdeel van de totaal benodigde informatie.
Gegevens m.b.t. de aanvraag:
Geef, indien nodig, nadere toelichting op de reden voor de aanvraag en stuur de matrix van de
Plaatsingswijzer mee:

1

_____

Nadere Leerlinggegevens:
Is het kind al eens eerder onderzocht ?
ja / nee
zo ja, wanneer en door wie en wat was de conclusie van het onderzoek?
datum van het onderzoek: __________________ uitgevoerd door:___________________
conclusie onderzoek:

datum van het onderzoek: __________________ uitgevoerd door:___________________
conclusie onderzoek:

Toelichting:

2

Als er sprake is van sociaal- emotionele problematiek kruis hieronder dan aan welke
onderdelen daar dan deel van uit maken. (meerdere keuzes zijn mogelijk)
aandachts- en / of concentratiemoeilijkheden.
faalangst.
een negatief zelfbeeld.
sociale angst.
problemen in de sociale vaardigheid.
gebrekkig regel- en / of normbesef.
een contactstoornis
anders te weten: ________________________________________
________________________________________
________________________________________
Heeft er onderzoek of begeleiding plaats gevonden m.b.t. een aangekruist onderdeel
/aangekruiste onderdelen?
ja / nee
Wat was de conclusie van (eventueel) nader onderzoek?

Wat was het effect van extra en/ of specifieke begeleiding?

Toelichting:

Is er sprake van dyslexie of een visuele beperking?
Zo ja, wenst u dan een gebruik te maken van een aangepast test formaat

ja / nee

datum: ____________

Handtekening ouders /verzorgers:

Handtekening intern begeleider /
Groepsleerkracht:

___________________________

__________________________

Handtekening directie basisonderwijs:
___________________________
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