
 

 

Vragenformulier extra ondersteuningsbehoeften – 2College Durendael 
 
 
 
Naam leerling: _________________________________________________________ 
 
Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat scholen zorgplicht hebben.  
Als er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften die buiten onze basiszorg vallen, bent u als 
ouder(s)/verzorger(s) verplicht relevante gegevens aan school te verstrekken. Deze gegevens dienen vóór  
12 maart in ons bezit te zijn. U kunt de gegevens, na de aanmelding, digitaal aanleveren op het emailadres 
huibers.e@2college.nl . De aannamecommissie beoordeelt of 2College Durendael kan voldoen aan de 
ondersteuningsbehoefte van uw kind. 
 
Om de ondersteuningsbehoefte en begeleidingsmogelijkheden zo goed mogelijk in beeld te krijgen, vragen 
wij u dit formulier in te vullen. 
 

1. Er is meer dan gemiddeld aandacht nodig voor de overstap naar het VO vanwege: 
(kruis aan wat van toepassing is) 

 
O  leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie / dyscalculie) 
O  zorgen over het welbevinden, faalangst en/of negatief zelfbeeld 
O ernstige concentratieproblemen, dromerig of juist actief greicht op omgeving 
O moeite met contact leggen en onderhouden met andere leerlingen 
O grote moeite met structureren, plannen, taakwerkhouding 
O grote moeite met veranderingen en/of nieuwe situaties 
O fysieke belemmering / ziekte of medische diagnose 
O thuissituatie 
O anders, namelijk ___________________________________________________________________ 
 
2. Is er ooit onderzoek gedaan naar de cognitieve en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind? 

 
JA  / NEE 
 
Als er een diagnose is vastgesteld (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, faalangst) heeft 
de school de verslaglegging of verklaring met handelingsadviezen nodig om eventuele faciliteiten toe 
te kennen. Ook helpt het mee als dat school in beeld heeft wat belangrijk is in de ondersteuning voor 
uw kind. 
 
Diagnose(s) (indien gesteld): __________________________________________________________ 
 
Onderzoeksbureau: _________________________________________________________________ 
 
Jaar van afname: ___________________________________________________________________ 
 

3. Heeft uw kind een: 
 

O dyslexieverklaring 
O dyscalculieverklaring 
 
Om gebruik te maken van extra faciliteiten dient u digitaal een kopie aan te leveren via huibers.e@2college.nl  
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4. Heeft uw kind op de basisschool extra ondersteuning gehad? 
 

JA / NEE 
 

 Kunt u hieronder in het kort aangeven waar deze ondersteuning uit bestond. 
 
O extra tijd toetsen 
O auditieve ondersteuning / voorlezen door de leerkracht 
O extra gesprekken met begeleider / IB-er 
O training gevolgd (bijvoorbeeld gericht op sociale vaardigheden of weerbaarheid in sociale contacten) 
O werk in aangepaste vorm aangeboden (minder opdrachten, eigen leerlijn, verrijking) 
O anders, namelijk / toelichting: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
5. Heeft de basisschool een OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan = handelingsplan) opgesteld? 

 
O Nee 
O Ja, graag nagaan of de basisschool dit digitaal deelt met de overdrachtsdocumenten. 
 
6. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig op 2College Durendael naast de reguliere begeleiding van 

de vakdocenten en de mentor? 
 

O Nee 
O Ja, welke begeleiding is volgens u wenselijk? 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
7. Was of is één (of meerdere) van de volgende instanties betrokken bij de hulpverlening voor uw kind? 

 
O Nee 
O Ja, namelijk (omcirkelen wat van toepassing is) 
 
GGZ – GGD – (School-)Maatschappelijk Werk – Leerplicht – Plein013 – Sterk Huis – Veilig Thuis –  
 
Kinderarts – Psychologische praktijk namelijk:  _______________________________________________ 
 
Van (datum): _______________________________ Tot (datum): ________________________________ 
 
Op basis van deze gegevens bepaalt de aannamecommissie of en welke extra ondersteuning er ingezet 
zal worden. We informeren u, als extra ondersteuning toegewezen wordt. 
 
Dit formulier is volledig naar waarheid ingevuld. 
 
 
Plaats: ___________________________________   Datum: ____________________________________ 
 
 
Handtekening ouder/verzorger: __________________________________________________________ 


