
Aanmelding basisberoepsgerichte leerweg (bl) met leerweg 
ondersteuning (lwo) 
 
 

Dit document graag digitaal versturen naar: 
Apeldoorn:  de heer J.H. Post                             ptj@jfsg.nl 
Uddel:  de heer M. de Olde   old@jfsg.nl 
Rijssen: Mevrouw C.J. Dannenberg  dnc@jfsg.nl  

 
Gegevens aanmeldende school: 
Naam basisschool: 
Naam contactpersoon:  
E-mailadres contactpersoon:  
tel.nr.   

 
Gegevens van de leerling: 
Naam:  
Voorna(a)m(en):  
Geboortedatum:  
 
Schoolloopbaan vanaf groep 1 tot en met huidige groep (elk vakje is een groep): 

 
De aanmeldende school vindt een gesprek voordat besluitvorming plaatsvindt: 

 noodzakelijk 
 niet noodzakelijk 

 

Schoolvorderingen (LVS- gegevens – uitslagen graag via OSO meesturen) 
 heeft op het gebied van rekenen een achterstand van 15 maanden of meer. 
 heeft op het gebied van technisch lezen een achterstand van 15 maanden of meer. 
 heeft op het gebeid van begrijpend lezen een achterstand van 15 maanden of meer. 
 heeft op het gebied van spelling een achterstand van 15 maanden of meer. 

 

Persoonlijkheidsfactoren  
 Hij/zij heeft bij verschillende vakken regelmatig extra uitleg nodig. Ook al is het net uitgelegd.  
 Is snel afgeleid. De concentratieboog is korter dan gemiddeld.  
 Ziet op tegen het leren van veel stof en slaat dan dicht of presteert slecht.  
 Op sociaal/emotioneel gebied scoort de leerling zwak.  
 Heeft moeite met huiswerk leren of maken.  
 Heeft moeite met reken- en taalopdrachten.  
 Heeft een lager tempo.  
 Werkt onordelijk.  
 Heeft minder sociaal inzicht.  
 Heeft meer structuur nodig.  
 Heeft een negatiever zelfbeeld.  
 Heeft meer dan gemiddeld RT ontvangen.  
 Is praktisch ingesteld, de leerling geniet van de praktische opdrachten.  
 Presteert prima als er een goede relatie met de leerkracht is.  
 Krijgt minimumstof aangeboden en er wordt gewerkt met minimumdoelen.  

 

Begeleiding 
 Er is interne hulp ingezet: relevante hulpplannen graag via OSO meesturen. 
 Er is externe hulp ingezet: relevante onderzoeksverslagen graag via OSO meesturen. 
 Er is een zorgarrangement ingezet: relevante verslagen graag via OSO meesturen. 
 Er is een geldige TLV (toelaatbaarheidsverklaring): graag via OSO meesturen. 
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 Er is sprake van dyslexie. (dyslexieverklaring graag via OSO meesturen) 
 Er zijn geldige IQ gegevens. (uitslag graag via OSO meesturen) 


