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Vragenlijst vertrouwelijk schooljaar 2020-2021 

Gegevens leerling 

Volledige naam: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnr.: .…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Afkomstig van basisschool:………………………………………….. Locatie ………………………………………….

Docent groep 8: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Aangemeld Scholengroep Carmel Hengelo locatie: 

Is er sprake van bijzondere gezinsomstandigheden? 
(bijvoorbeeld overlijden vader of moeder, ernstige ziekte in het gezin, scheiding, voogdijschap enz.?) 

Opmerkingen:………………………………………………………………………………………………………………….… 

Aantal kinderen in het gezin: …..    Aangemelde leerling is het …….   kind (vul in: 1e, 2e, enz.) 

Is er sprake geweest van vermeldenswaardige ziekten of ongelukken met ernstig letsel in het eerste levensjaar, 
de kleuterperiode of de basisschool? Zo ja, welke? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er opmerkingen over medische problemen?  ☐ ja  ☐ nee

Zo ja, kruis hieronder aan welke problemen: 

☐ Het gehoor ☐ Het gezichtsvermogen ☐ Het spraakvermogen

☐ Medicijngebruik ☐ Schoolverzuim door ziekte  ☐ Anders nl: …………………………………………………… 

Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

☐ ja ☐ neeIs er een ontwikkelingsstoornis?  

Zo ja, kruis hier aan welke: ☐ ADHD  ☐  ASS    ☐ anders …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avila College

Lyceum de Grundel

C.T. Stork College

Het Twickel College Hengelo

Het Twickel College Borne

Het Twickel College Delden
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Is er sprake van enige sociaal emotionele problematiek?   ☐  ja    ☐  nee 

Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Is er sprake van dyslexie?   ☐ ja  ☐  nee

Zo ja, is er een dyslexieverklaring? ☐ ja  ☐  nee

Is er sprake van dyscalculie?   ☐ ja  ☐  nee 

Zo ja, is er een dyscalculieverklaring? ☐ ja  ☐  nee 

Is er sprake van een andere leerstoornis, zo ja welke? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Is daar een verklaring van beschikbaar? ☐ ja  ☐  nee

Zijn er andere bijzonderheden die u in verband met de verdere begeleiding van uw zoon of dochter 

vermeldenswaardig acht?   ☐ ja  ☐  nee 

Zo ja, welke? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wenst u met betrekking tot de door u verstrekte gegevens een persoonlijk gesprek met de mentor/zorgfunctionaris 

☐ ja  ☐  nee

Datum: Handtekening: 

Deze vragenlijst s.v.p. printen, ondertekenen en in gesloten envelop inleveren.

Ruimte voor aanvullende vertrouwelijke informatie: 
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