
Vragenlijst vertrouwelijke gegevens 2023-2024 

Gegevens leerling:

Volledige naam:

Geslacht: M V XGeboortedatum:

Afkomstig van basisschool: Locatie:

Naam docent groep 8:

Is er sprake van bijzondere gezinsomstandigheden? (bijvoorbeeld overlijden vader of moeder, ernstige 
ziekte in het gezin, scheiding, voogdijschap etc.). Zo ja, wilt u dan hieronder een korte toelichting geven?

Ja Nee

Aantal kinderen in het gezin Plaats van het kind in het gezin (1e, 2e kind)

Is er sprake geweest van vermeldenswaardige ziekten of ongelukken met ernstig letsel in het eerste 
levensjaar, de kleuterperiode of de basisschoolperiode? Zo ja, wilt u dan hieronder een korte toelichting 
geven?

Ja Nee

Vertrouwelijke informatie:

Telefoonnummer:

Zijn er opmerkingen over medische problemen? Zo ja, wilt u dan hieronder aangeven om welke 
medische problemen het gaat?

Het gehoor

Het gezichtsvermogen

Het spraakvermogen

Medicijngebruik

Schoolverzuim door ziekte

Anders, vul hieronder in

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee



Is er sprake van een ontwikkelingsstoornis?  
Zo ja, wilt u dan hieronder aangeven om welke het gaat?

Ja NeeIs er sprake van enige sociaal emotionele problematiek?  
Zo ja, wilt u dan hieronder een korte toelichting geven?

Is er sprake van:

Is er een verklaring aanwezig?

Is er een verklaring aanwezig?

Is er een verklaring aanwezig?

Zijn er andere bijzonderheden die u in verband met de verdere begeleiding van uw zoon/dochter 
vermeldenswaardig acht? Zo ja, wilt u dan hieronder een korte toelichting geven?

Ja Nee

Dyslexie

Dyscalculie

Andere leerstoornis 
Zo ja, graag hieronder toelichten

ADHD

ASS

Anders, vul hieronder in

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee



Ondertekening:

Handtekening ouder/verzorger:

Datum:

Hiernaast heeft u ruimte voor 
aanvullende vertrouwelijke 
informatie

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

Ja Nee
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