
 
INLICHTINGENFORMULIER  

 
Van Maerlantlyceum 

Postbus 1151 
5602 BD Eindhoven 

Tel. 040-251 3704 
Beste mentor en collega, 
 
Deze leerling heeft zich bij onze school aangemeld. Om een goede inschatting te kunnen maken of deze leerling 
kansrijk is binnen het schooltype en leerjaar waarvoor hij/zij/die zich heeft aangemeld, willen wij je vragen om 
deze onderstaande lijst in te vullen. 
 
Dank voor je medewerking! 
 
 
Gegevens leerling: 

Voornaam en achternaam:  Geboortedatum: 

Adres: Geslacht: M / V / X(doorstrepen wat n.v.t. is) 

Postcode + plaats:  Nationaliteit: 

Telefoonnummer: Wil geplaatst worden in leerjaar: 

 

Gegevens school van herkomst: 
Naam school: :  Formulier ingevuld door: 

Adres:  Functie: 

Postcode + plaats:  Brinnummer school: 

Telefoon:  e-mailadres school: 

 

Algemene vragen over de schoolloopbaan van de leerling: 
Welke opleiding volgt de leerling nu? 

Opleiding: _______________________________________________________________Leerjaar:________________ 
 
Kwam de leerling vanaf de basisschool naar jullie school? 

J / N                     Zo ja, welke basisschool?___________________________________________ 
 
Wat was het advies van de basisschool? 

Advies:___________________ CITO score: _____________________ 
 
Heeft de leerling op de huidige school gedoubleerd? 

J / N          Zo ja, in welke leerjaar?________________ 
 
Wat is de reden dat deze leerling de huidige school verlaat? 
 
 
 



Leerkenmerken: 
Graag je score aangeven in een schaal van 1 tot 5 (1= reden voor extra zorg / 5=heel positief)  

Werkhouding/aanpak Score Eventuele toelichting 
Inzet tijdens de les   

Concentratie tijdens les   

Taakgerichtheid   

Werktempo   

Zelfstandigheid   

Organisatie   

Planning   

Huiswerkattitude   

 
Extra informatie bij leerkenmerken: 

Krijgt (kreeg) de leerling op school extra begeleiding op het cognitieve vlak?                               Ja / Nee 

Zo ja, voor welk(e) vak(ken)? Vak(ken): 

Is dyslexie vastgesteld?            

Ja / Nee 

Zo ja, is er een dyslexieverklaring?       Ja / Nee 

 

Zou je deze verklaring met dit formulier willen meesturen? 

Is een andere leerstoornis vastgesteld? 

Ja / Nee 

Zo ja, is daarvan een rapport beschikbaar? 

 

Zou u dit rapport met dit formulier willen meesturen? 

 
Sociaal-emotionele kenmerken: 
Graag je score aangeven in een schaal van 1 tot 5 (1= reden voor extra zorg / 5=heel positief)  

Sociaal-emotioneel score Eventuele toelichting 
Gedrag in de groep/klas   

Interactie medeleerlingen   

Interactie leerkrachten   

Zelfbeeld/ reflectie   

Omgaan met emoties   

 

Extra informatie bij sociaal-emotionele kenmerken: 

Heeft de leerling een persoonlijkheidsstoornis? (vorm 

van autisme, AD(H)D etc.) 

Ja /nee Zo ja, welke? 

Is de leerling in het zorgteam besproken? 

Indien ja, graag de handelingsplannen meesturen 

Ja / nee Reden: 

Heeft de leerling extra ondersteuningsbehoefte? Ja / nee Zo ja, welke? 

 

Is er voor de leerling een OPP opgesteld? Ja / nee Zo ja, graag meesturen 



 
Advies toelichting 

Ondersteun je de overstap van de 

leerling naar het schooltype/ 

leerjaar waarvoor hij/zij/die zich bij 

ons heeft aangemeld? 

Ja / nee  

Heb je nog opmerkingen over de 

leerling die voor ons van belang 

kunnen zijn? 

Ja / Nee  

Vind je een aanvullend gesprek 

over deze leerling wenselijk? 

Ja / Nee  

 

Hartelijk dank voor het invullen van dit formulier. Wij verzoeken je het ingevulde formulier samen met het laatste 
rapport en relevante gegevens (zoals onderwijskundig rapport etc.) te sturen aan:  
 

Van Maerlantlyceum 
t.a.v. Onderwijsadministratie 
Postbus 1151 
5602 BD Eindhoven 
 


