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ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT 
t.b.v. de overgang van deze leerling 

van het Primair Onderwijs naar 
het Voortgezet Onderwijs (LWOO/PrO) 

 
Dit document verzenden naar: 

Apeldoorn Rijssen Uddel 

Jacobus Fruytier SG 
t.a.v. C.A. Mulder 
Postbus 2151 
7302 EN  APELDOORN 

Jacobus Fruytier SG 
t.a.v. H.K. van Reenen 
De Stroekeld 142 
7463 CA  RIJSSEN 

Jacobus Fruytier SG 
t.a.v. M. de Olde 
Garderenseweg 37-43 
3888 LA  UDDEL 

 

Gegevens aanmeldende school 

Naam: ……………………………………………………………………………… BRIN-no.  ............................. 

Adres:  …………………………………………………………… tel. no.  .….…………………………………….. 

Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres (verplicht invullen): …………………………………………........................................................... 

 

Gegevens van de leerling 

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

Voorna(a)m(en): ……………………………………………………………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………….......…….. tel. no.  ………......……………………... 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………….......……..………...... 

Geboortedatum:  …………/…………/………... onderwijs- c.q. sofinummer:  …..…………………………….. 

 

Schoolloopbaan vanaf groep 1 tot en met huidige groep (elk vakje is een groep; doubleren ook noteren): 
 

 
 

         

 

Welk schooltype is geadviseerd? □ Praktijkonderwijs (PrO) 

 □ Basisberoepsgerichte leerweg met LWOO 

 □ Basisberoepsgerichte leerweg 

 □ Kaderberoepsgerichte leerweg 

 

De aanmeldende school vindt een gesprek voordat besluitvorming plaatsvindt: 

□ noodzakelijk 

□ niet noodzakelijk 

 

De inhoud van het onderwijskundig rapport, inclusief dat van de bijlagen, is door de functionaris van de 

aanmeldende school besproken met de ouders/verzorgers. Tevens is aan de ouders/verzorgers een kopie 

van het rapport met de bijlagen ter hand gesteld. 

 

Het rapport is opgemaakt op ……………..………………………………………………………… (datum) 

door …………………………………………………………………………………………… (naam functionaris) 

Handtekening directeur aanmeldende school …………...……………………………………………… 
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Schoolvorderingen (LVS- gegevens) 
 

Leergebied Naam en versie van 
de toets * 

Datum 
toets-

afname 

Toets-
score 

DLE 
Didactische 
Leeftijds-
equivalent 

DL 
Didactische 

Leeftijd 

LA ** 
Leer- 

Achter-
standen 

Technisch 
lezen 

      

Begrijpend 
lezen 

      

Spelling       

Inzichtelijk 
rekenen 

      

 

* bijvoorbeeld: Cito LOVS 2.0 B8 start + vervolg 1   of   Cito LOVS 3.0 E5 

** (DL – DLE) : DL x 100 

 

Toelichting:  

- Graag het bovenstaande volledig invullen om onnodige vertraging te voorkomen; 

- Alle toetsen dienen voor te komen op de lijst van te gebruiken instrumenten (zie Handboek); 

- De testen (ook de test van technisch lezen!) dienen afgenomen te zijn in het huidige cursusjaar. 

 
(Eind)toetsen basisonderwijs 
  

CITO Score:  

SEO 

Totaalindex:  

Schoolvorderingen: 

Intelligentie: 

Andere schoolvorderingentoets, 
namelijk:  

Score:  

 
Intelligentie 
 

Gebruikte test Testdatum Totaal IQ 

Cito Intelligentietest VO, 2013   

Drempeltest, 2007   

NIO, 2018   

NSCCT, 2014   

SON-R 6 - 40, 2011   

ADIT, 2013   

WISC-IIINL, 2002/2005   
 

Toelichting: 

- Het gaat hier om testen voor zover deze afgenomen zijn en de uitslag bij de school bekend is; 

- De testverslag als bijlage meesturen. 

 

Persoonlijkheidsfactoren Werkhouding 
Aankruisen indien er sprake is van probleem: Aankruisen indien er sprake is van probleem: 
 

□ relatie met de leerkracht □ tempo 

□ omgang met klasgenoten □ zelfstandigheid 

□ zelfbeeld □ werkhouding 

□ weerbaarheid □ motivatie 

□ hyperactiviteit □ concentratie 

□ agressiebeheersing □ taakgerichtheid 

□ faalangst □ ……………………………………………… 

□ ……………………………………………… □ ……………………………………………… 
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Sociaal-emotioneel functioneren 
 
Omdat het sociaal-emotioneel functioneren een van de indicatoren kan zijn voor extra zorg, vragen wij u 

de aanwezige testuitslagen of rapportages mee te sturen.  

 

Gebruikte test Testdatum 

NPV-J-2, 2011  

PMT-K-2, 2011  

ZIEN!, 2012  

SVL, 2008  

ander instrument:  

 
Toelichting: 

- Het gaat hier om testen voor zover deze afgenomen zijn en de uitslag bij de school bekend is; 

- Het testverslag als bijlage toevoegen. 
 

Geef eventueel een toelichting op het sociaal-emotioneel functioneren. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Begeleiding 
 
Interne hulp 

Heeft de leerling de laatste jaren extra hulp gekregen? Zo ja, welke hulp? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Externe hulp 

Zijn er hulpverleningsinstanties die deze leerling begeleid hebben? Zo ja welke instantie en hoelang? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Heeft u handelingssuggesties voor deze leerling? Zo ja, welke? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Extra ondersteuning 

Is er sprake van een zorgarrangement of een TLV (toelaatbaarheidsverklaring?  ja  nee 

Indien ‘ja’ dan graag de relevante documenten meesturen (handelingsplannen). 

 

Bijzondere gegevens en aanvullende informatie 
Zijn er nog andere bijzonderheden te vermelden, zoals bijzondere gezinsomstandigheden, medische 

problemen etc.? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Ouderformulier 

 

 

 

Naam ouder(s)/verzorger(s) ....................................................................................................... 

Naam kind ....................................................................................................... 

 

 

Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van 

 de inhoud van het onderwijskundig rapport 

 de aanmelding van mijn kind voor PrO of LWOO 

 

Ik geef de directeur van de school toestemming om inlichtingen over mijn kind in te winnen bij: 

 de huidige school van mijn kind 

 de jeugdgezondheidszorg 

 

Tevens ben ik op de hoogte dat de onderzoeksgegevens beschikbaar worden gesteld aan het Loket 

RefSVO. 

 

Indien gewenst kunt u uw mening over de adviesaanvraag hieronder weergeven: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Datum  ..........................................................           Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 

Als beide ouders in leven zijn en wettelijk gezagsdrager zijn, dienen beiden te tekenen. Bij één handtekening geeft de 

school de reden aan waarom één ouders tekent. Als ouder(s) uit de ouderlijke macht ontzet is/zijn, tekent de wettelijke 

gezagsdrager van het kind. 


