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ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF

Samenhangend geheel met groepsplannen en handelingsplannen.

Naam leerling
Geslacht M/V
Geboortedatum
Leeftijd bij plaatsing
Didactische leeftijd bij plaatsing
School van herkomst
Clusterindicatie

ja / nee cluster:

Schoolloopbaan

Psychologische gegevens
datum
Instrument
afname door:
IQ

TIQ:

VIQ/RS:

PIQ/PS:

Profiel intelligentie-onderzoek
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Interpretatie van de psychologische gegevens

(Uitgestelde) diagnose / kenmerken van
Datum:
Gesteld door:
Diagnose:

Protectieve factoren

Belemmerende factoren

Cognitieve ontwikkeling
Ordenen

Oriëntatie in ruimte en tijd

Symboolontwikkeling
(beginnende geletterdheid)
(beginnende gecijferdheid)
AVI

Tot nu toe behaald
leerrendement (LR)
(<100% is belemmerend)

DMT

BL

Sp

R/W

AVI

DL

DL

DLE

DLE

LR

LR

DMT

BL

Sp

R/W

1. Sociale ontwikkeling

2. Emotionele ontwikkeling
(therapie)

3. Spelontwikkeling

4. Spraak- taalontwikkeling
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(logopedie)
(dyslexieverklaring)

5. Werkhoudingaspecten
(concentratie/motivatie,
werktempo, taakaanpak, zelfst.w.)

6. Fysieke ontwikkeling
(para)medische hulp

7. Zintuiglijke ontwikkeling

8. Medische informatie
(incl. medicatie)

9. Thuissituatie

Handelingsadviezen naar school:

Handelingsadviezen naar ouders/verzorgers

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
A Ontwikkelingsverwachting (voor leerlingen <DL 10 volgens Memelink en Anneke Smits)
Zie bijgevoegde bijlage

B Leerrendementverwachting (LRV) (op basis van leerpotentie, leerrendement, protectieve en belemmerende factoren)
lezen:

begr. lezen:

spelling:

rekenen:
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C Verwacht uitstroomniveau (voor leerlingen met een dle > 40)

Doelen en aanbod voor de komende 5 maanden: plannend onderwijs (gekoppeld aan LRV)
(in overeenstemming met groepsplannen en handelingsplannen)

lezen:

begr. lezen:

spelling:

rekenen:

Besproken met de ouders d.d.

Handtekening ouders:

Handtekening namens school
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Bijgesteld Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Datum:
A Ontwikkelingsverwachting (voor leerlingen <DL 10 volgens Memelink en Anneke Smits)
Zie bijgevoegde bijlage

B Leerrendementverwachting (LRV) (op basis van leerpotentie, leerrendement, protectieve en belemmerende factoren)
lezen:

begr. lezen:

spelling:

rekenen:

C Verwacht uitstroomniveau (voor leerlingen met een dle > 40)

Ontwikkelingsperspectief is bijgesteld op basis van:
O nieuw intelligentieonderzoek (toevoegen)
O behaalde didactische resultaten (toevoegen)
O veranderende protectieve factoren (beschrijven)
O veranderde belemmerende factoren (beschrijven)

Besproken met de ouders d.d.

Handtekening ouders:

Handtekening namens school
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