Dinxperlo, januari 2016
Beste ouder(s)/verzorgende(n),
In de regel is het zo dat basisscholen heel goed in staat zijn om een gedegen schooladvies
te geven voor een leerling. Echter, af en toe, bestaan er twijfels. Deze twijfels kunnen komen
vanuit de leerkracht, maar ook vanuit de ouders of zelfs vanuit de leerling. Om deze twijfel
weg te nemen is er de mogelijkheid om uw kind deel te laten nemen aan een IQ onderzoek.

Wanneer?

Zaterdag 30 januari

Waar?

In de bibliotheek van Dinxperlo, Nieuwstraat 47

Hoe laat?

9.30-11.30 uur

Wat kost het? 120 euro (inclusief advies!)

Voor het IQ onderzoek maken wij gebruik van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijsniveau) Dit is een schriftelijke test die in totaal bijna twee uur in beslag neemt. De
resultaten van deze test geven informatie over het onderwijsniveau van uw kind. Daarnaast
wordt uw kind gevraagd thuis nog een test in te vullen die betrekking heeft op zijn/haar
motivatie. De resultaten worden door ons bekeken en vormen, samen met gegevens van u
en van de school, een advies. Hiervan krijgt u een verslag en naar wens ook een
adviesgesprek.
Wilt u uw kind aanmelden voor dit onderzoek dan kunt u bijgevoegde aanmeldformulier
invullen en terugsturen naar:
Marianne Kleinhesselink
Koopsbroek 3
7095 CP De Heurne
info@zelf-ver-standig.nl

of

Aukje Dieker
Veldmate 33
7091 RR Dinxperlo
info@schoolkinderen.nl

Let op! Voordat u uw kind opgeeft voor het IQ onderzoek, is het belangrijk om met de
leerkracht of de directeur van de basisschool waar uw kind naartoe gaat te overleggen of
hij/zij de gegevens uit het IQ onderzoek mee wil nemen voor het schooladvies. Het is
namelijk zo dat het advies van de basisschool leidend is. School bepaalt hoe het
schooladvies tot stand komt en welke gegevens daarbij worden betrokken.

Met een hartelijke groet,
Marianne Kleinhesselink en Aukje Dieker

Aanmeldformulier

Naam van uw kind

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Geboortedatum

:

School

:

Wat is de reden van aanmelding?

Welke bijzonderheden hebben zich tot nu toe voorgedaan tijdens de basisschoolperiode?
(bijvoorbeeld: doublure, faalangst, extra begeleiding, dyslexie…)

Heeft u verder nog opmerkingen die eventueel van belang zijn voor het onderzoek?

Naast het ingevulde aanmeldformulier, vragen wij u ook gegevens van het Leerlingvolgsysteem van
school toe te voegen. Deze kunt u opvragen bij de leerkracht van uw kind.

