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Aanvullende vragenlijst.                                       Naam kind: ……………………………….              

1. Heeft uw kind een school voor speciaal onderwijs bezocht (SBO, Cluster)? Ja / Nee 

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

Wanneer / hoe lang? …………………………………………………………………………………… 

 

2. Indien uw kind meer dan 1 basisschool heeft bezocht, wat was de reden van verandering? 

o Verhuizing  o Geen goede opvang 

o Leerproblemen  o Op advies  

o Gedragsproblemen  o Anders nl ………………………………. 

 

3. Welk(e) vak(ken) vindt uw kind het leukst? …………………………………………………………. 

 

4. Welk(e) vak(ken) vindt uw kind het moeilijkst? ……………………………………………………... 

 

5. Bent u tevreden over de huidige school?  Ja / Nee 

Indien nee, om welke reden o Geen goede opvang 

 o Niet betrokken bij het probleem 

 o Anders nl ……………………………………………….. 

 

6. Voelt uw kind zich prettig op de huidige school? Ja / Nee 

Indien nee, om welke reden …….…………………………………………………………………… 

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

 

7. Hoe is de verhouding van uw kind tot de andere kinderen op school? 

o goed o volger o plagerig 

o zorgzaam o bazig o geen aansluiting 

o sociaal o meeloper o angstig 

o leider o wordt geplaagd o ………………………… 

 

8. Hoe is de verhouding tussen uw kind en de klassenleerkracht? 

o normaal o aanhankelijk 

o afstandelijk o ……………….. 

 

9. Hoe is uw contact met de school/leerkracht? 

o goed o normaal o slecht 

 

10. Zijn er bijzonderheden met betrekking tot het huiswerk? Ja / Nee 

Indien ja, welke bijzonderheden zijn er? ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Krijgt uw kind op de huidige school extra hulp of ondersteuning?   Ja / Nee 

Zo ja, wat voor hulp, door wie, waarom en hoe vaak? ……………………………………………… 

………………………………………................................................................................................ 

 

12. Hoe ervaren u en uw kind deze hulp? ……………………………………………………………… 

 

13. Heeft of had uw kind veel schoolverzuim? Ja / Nee 

 Zo ja, wat is/was hiervan de reden? 

o Ziekte, nl ………………………….. o Spijbelen  

o Huiselijke omstandigheden o Van school verwijderd 

o Anders nl …………………………..  

 

14. Zijn of waren er problemen op school? 

o Geen problemen o Problemen met leerkracht(en) 

o Leerproblemen o Gedragsproblemen 

o Problemen met leerlingen o Anders nl ……………………………… 

 

15. Heeft uw kind begeleiding van Weer Samen Naar School (WSNS) gehad? Ja / Nee 

 

16. Heeft uw kind een leerling-gebonden budget (“rugzakje”)?  Ja / Nee  Zo ja: Cluster ………. 

17. Hoe zou u uw kind in 1 zin omschrijven? …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

18. Wat zijn de talenten van uw kind? …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Welke interesses heeft uw kind? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

20. Wat doet uw kind in de vrije tijd (sportvereniging, hobby’s, vrienden)? …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

21. Is er hulpverlening betrokken (geweest) voor uw kind en/of is er onderzoek gedaan naar 

sociaal-emotionele, gedrags- en/of leerproblemen (bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werk, 

ziekenhuis/kinderarts, logopedist, psycholoog, Yulius, GGZ, Jeugdzorg, onderwijs-

opvangvoorziening BOS, etc.)? Ja / Nee 

Zo ja, door wie? …………………………………………………………………………………………. 

Met welke reden? ……………………………………………………………………………………….. 

Wanneer? ………………………………………………………………………………………………... 

 


