Informatiefolder ouders
Onderzoek bij uw kind
Inleiding
LEERKRACHT&CO is een onderwijsadviesbureau in de regio Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Wij
geven advies en bieden hulp aan leerkrachten bij hun zorg voor leerlingen, soms aan de hand van
een onderzoek. Daarnaast bieden wij onder meer begeleiding, scholing en training van
leerkrachten, directeuren of het hele team in het vormgeven van goed onderwijs op hun school.
Waarom onderzoek?
Waarschijnlijk heeft u als ouder/verzorger/voogd al eens met de leerkracht gesproken over hoe het
met uw kind gaat op school. Misschien heeft u thuis aan uw kind gemerkt dat het op school niet
helemaal goed gaat.
School en/of ouder(s)/verzorger(s)/voogd kunnen een adviseur van LEERKRACHT&CO inschakelen
voor het afnemen van een onderzoek. Hiermee kan antwoord worden gegeven op vragen omtrent
de (leer)ontwikkeling van uw kind. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen over lezen, intelligentie,
het gedrag tijdens het leren (concentratie, motivatie of faalangst), maar ook over de omgang van
uw kind met andere kinderen.
Stappenplan
Wat er tijdens het onderzoek precies gaat gebeuren, is afhankelijk van de hulpvraag. Er is een
aantal stappen dat altijd wordt genomen.
1. Toestemming van ouders
Voorafgaand aan het onderzoek is schriftelijke toestemming van u als ouder(s)/
verzorger (s)/ voogd nodig. Hiervoor ontvangt u een toestemmingsformulier.
2. Onderzoeksactiviteiten
Hieronder kan worden verstaan:
• intakegesprek (een gesprek met ouder(s) / verzorger(s) / voogd om de
ontwikkeling van uw kind te bespreken);
• observatie in de klas;
• afname van verschillende testen in een één-op-één situatie.
3. Advies
De verzamelde gegevens worden, samen met het advies, verwerkt in een schriftelijk
verslag. Er volgt een eindgesprek, waarbij het advies besproken wordt. Met uw
toestemming (zie toestemmingsformulier) gebeurt dit gelijktijdig met ouder(s)/
verzorger (s)/voogd en school. U heeft het recht om mondelinge en/of schriftelijke
terugkoppeling naar derden te blokkeren. Voor het bieden van adequate
begeleiding zijn de gegevens uit het onderzoek van belang voor de school.

Tenslotte
De gegevens, die over uw kind zijn verzameld, worden bij LEERKRACHT&CO in een dossier
bewaard. Deze gegevens worden alleen met uw toestemming doorgegeven aan derden. We
werken daarbij in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)). Al onze professionals nemen de algemene privacywetgeving in
acht en werken conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Roy Voeten
Psycholoog NIP
t: 06-18118660
email: roy@leerkrachtenco.nl
of
Bernadette Naan
Orthopedagoog
t: 06-41290240
email: bernadette@leerkrachtenco.nl

