Bijlage 13 – Intakevragenlijst ouders
Naam leerling:
Uw zoon/dochter komt in aanmerking voor onderzoek naar lees- en spellingproblemen. Wij
hebben nog niet voldoende informatie over de problemen. Zou u de vragen waarvan het
nummer met rood omcirkeld is, willen invullen?
1. Komen ernstige lees- en spellingproblemen en/of dyslexie in de familie voor? Zo ja, bij
welke gezins- of familieleden?

2. Zijn er medische bijzonderheden die van belang zijn in verband met het onderzoek?

3. Is uw zoon/dochter eerder getest op lees- en/of spellingproblemen? Zo ja, wat waren de
resultaten van dat onderzoek? Indien u hiertegen geen bezwaar hebt, wilt u dan het
verslag van eerder onderzoek meezenden.
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Voorschoolse periode
4. Zijn er in de voorschoolse periode problemen geweest in de taalontwikkeling? Zo ja, geef
hiervan een korte beschrijving.

Basisonderwijs
Naam en plaats school:
Groep 1 en 2 in de periode van

t/m

*

5. Zijn er in deze periode opvallende problemen geweest of zijn er zaken opgevallen met
betrekking tot taal of spraak? Zo ja, geef hiervan een korte omschrijving.

Groep 3 t/m 8 in de periode van

t/m

*

6. Zijn er in de loop van groep 3 t/m 8 problemen geweest met lezen en spellen? Zo ja, geef
een korte toelichting (wanneer zijn de problemen ontstaan en wat hielden ze precies in?).

* Geef jaartallen aan
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7. Indien er problemen zijn geweest, welke hulp en begeleiding heeft uw zoon/dochter
daarvoor gekregen? In welke groepen, hoeveel keer per week, hoelang en van wie
(leerkrachten, remedial teacher, u zelf )?
Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

8. Wat is volgens u het effect van de hulp geweest?
Hulp van de leerkrachten:
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Hulp van de remedial teacher:

Hulp die u zelf hebt gegeven:

9. Welke faciliteiten heeft de school geboden (werken op de computer, boeken op band,
Cito-toets voorgelezen, vergroot lettertype etc.)?

10. Wat was volgens u het effect van die faciliteiten?

11. Hoe was het contact van uw zoon/dochter met klasgenoten en leerkrachten?

12. Heeft uw zoon/dochter een klas gedoubleerd?
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Voortgezet Onderwijs
13. Waarmee verwacht u dat uw zoon/dochter problemen krijgt en welke hulp en/of
faciliteiten acht u noodzakelijk?

14. Wat zijn op dit moment de grootste problemen van uw zoon/dochter volgens u? Hoelang
bestaan deze problemen al?

15. Is er al hulp voor die problemen geboden? Zo ja, wat was het effect daarvan?

16. Hoe was/is de motivatie, inzet, aandacht en concentratie van uw zoon/dochter in het
verleden en op dit moment?

17. Hoe is de sociaal-emotionele ontwikkeling verlopen? Is er nu of in het verleden sprake
geweest van opvallend teruggetrokken, stil, somber, angstig gedrag of agressief, opstandig
en uitdagend gedrag?
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18. Wat is uw mening over de wijze waarop de school reageert op de problemen van uw
zoon/dochter?

19. Welke vragen zou u door het onderzoek beantwoord willen zien?

20. Welke informatie die niet in deze vragenlijst aan de orde is geweest, vindt u nog belangrijk
voor het onderzoek?

Wij danken u voor uw medewerking.
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