Edux
Onderwijspartners bv
Tolweg 11
4851 SJ Ulvenhout
Postbus 75
4850 AB Ulvenhout

AKKOORDVERKLARING
T.B.V. HET SCHOOLKEUZE-ONDERZOEK
(in te vullen door de wettelijk vertegenwoordigers/voogd)
Ondergetekende, wettelijk vertegenwoordiger/voogd van:

Achternaam kind:
jongen/meisje
Voornaam kind:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres ouders:
School:
Plaats:
verklaart akkoord te gaan met deelname van bovengenoemde leerling aan het schoolkeuzeonderzoek van Edux Onderwijspartners. Dit houdt in dat toestemming wordt verleend voor:
●
●
●
●
●
●

het afnemen van een groepsgewijs onderzoek
het bespreken van de gegevens uit het onderzoek met de leerkracht van de leerling
het (eventueel) afnemen van een her-onderzoek (collectief en/of individueel)
het verstrekken van de rapportage aan de school na afronding van het onderzoek
het door school aan de ouders verstrekken van de uitslag van het schoolkeuze-onderzoek
het opnemen van de gegevens van de leerling in de geautomatiseerde leerlingadministratie
van Edux Onderwijspartners en in een leerlingdossier.

Datum van invullen:
Naam wettelijk vertegenwoordiger/
voogd:

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger/voogd:
Wilt u de vragen op de achterzijde invullen. Indien gewenst, kunt u nadere toelichting geven.

Op alle werkzaamheden en leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing
welke door Edux Onderwijspartners zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda

T 076 524 55 00
E info@edux.nl
I edux.nl

KvK 6102647
IBAN NL80INB0006785088
BTW NL8541.71.526.B01

1.

Is uw kind wel eens van basisschool veranderd?
Zo ja, wat was de reden?

ja/nee

2.

Is uw kind wel eens blijven zitten?
Of heeft het een klas overgeslagen?
Zo ja, wat was de reden?

ja/nee
ja/nee
in groep:

3.

Zijn er op school omstandigheden (geweest) die het leren nadelig
beïnvloed(d)en?
Zo ja, welke?

ja/nee

4.

Heeft u opmerkingen betreffende de gezondheid van uw kind?
Zo ja, kunt u dit toelichten?

ja/nee

5.

Gaat uw kind graag naar school?

ja/nee

6.

Maakt uw kind zelfstandig huiswerk of moet het hiertoe vaak worden 0 werkt zelfstandig
aangespoord?
0 moet aange
spoord worden

7.

Zijn er dingen, waarvoor uw kind speciale belangstelling heeft of die
hij/zij opvallend goed kan?
Zo ja, welke?

ja/nee

8.

Is uw kind opvallend angstig, bijv. voor proefwerken, voor bepaalde
dingen of situaties?
Zo ja, welke?

ja/nee

9.

Zijn er bijzondere omstandigheden in uw gezin?
Zo ja, kunt u dit toelichten?

ja/nee

10.

Kunt u omstandigheden of feiten vermelden, die van invloed kunnen
zijn op het schoolkeuze-advies?

11.

Welke vorm van onderwijs vindt u zelf het meeste geschikt voor uw
kind?
Uw mening omcirkelen:
VWO – HAVO – VMBO theoretische/gemengde leerweg – VMBO
kader/ basisberoepsgerichte leerweg – Praktijkonderwijs

Informatie schoolkeuze onderzoek tbv ouders

