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Datum aanmelding: 

Coördinator Passend Onderwijs of teamleider: 

School/organisatie/locatie: 

Telefoonnummer/bereikbaarheid: 

E-mailadres:

Naam/functie verwijzer: 

E-mailadres:

Naam leerplichtambtenaar: 

E-mailadres:

Graag wil ik onderstaande leerling aanmelden voor onderzoek

Naam leerling:   Jongen    Meisje

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Geboortedatum: 

Telefoonnummer/e-mailadres ouder: 

Klas: 

Reden aanmelding voor onderzoek 

  Opvallend frequent ziekteverzuim: bijvoorbeeld elke maand een paar dagen, 
een vaste dag of bij specifieke vakken.

  Zorgwekkend ziekteverzuim: wanneer ziekteverzuim zorgen baart, 
bijvoorbeeld bij vermoeden van een achterliggende oorzaak. 

  Advies met betrekking tot de belastbaarheid van de leerling, waarbij er sprake 
is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. 

Toelichting:

Relevante voorgeschiedenis leerling/gezin:

Graag zo volledig mogelijk invullen

Aanmeldformulier onderzoek 
ziekteverzuim/bepalen belastbaarheid
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Door school reeds ondernomen acties en het resultaat van deze acties

A.  Welke gesprekken hebben inmiddels vanuit school plaatsgevonden met de jongere, door wie en wanneer? 
Wat waren de resultaten van die gesprekken?

 

B. Wanneer hebben gesprekken met ouders plaatsgevonden? Wat was het resultaat ervan?

 

C. Is inmiddels begeleiding vanuit school gestart of anderszins contact geweest met derden? 

 

Verdere informatie over de leerling

D. Hoe zijn de leerprestaties? 

 

E. Hoe is de omgang met andere jongeren / leerkrachten? 

 

F. Zijn er andere aan school gerelateerde of op school bekende problemen?

 

G. Zijn er zorgen op het gebied van gamen? Zijn er zorgen op het gebied van drinken, roken, blowen?

 

Specifieke vraag van de school:

 

Visie ouders:

 

Leerling/ouder(s) zijn op de hoogte gesteld van de uitnodiging door de jeugdarts:

  gesprek      telefonisch     anders, nl.:

 

Dit aanmeldingsformulier kan gemaild worden naar schoolverzuim@jgzzhw.nl. 
Graag een verzuimuitdraai van de leerling meesturen.
Leerplicht op de hoogte stellen van de aanmelding van deze leerling bij JGZ (naam + verzuimstaat).

mailto:schoolverzuim@jgzzhw.nl
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