Informatie voor ouders*
Vooraf
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
Op school komen al deze verschillende kinderen bij elkaar om samen te spelen
en leren. De meeste kinderen voelen zich op school goed op hun plek. Maar
sommige kinderen hebben het ook moeilijk op school. Soms lukt het ze niet de
aangeboden leerstof in de klas te volgen of hebben ze moeite om zich te concentreren. Ook kan het zijn dat de omgang met andere kinderen of met de
leerkracht een probleem is. Het kind kan dan zijn plezier in het naar school
gaan verliezen.
De school zal in eerste instantie proberen te helpen door bijvoorbeeld extra hulp van de leerkracht aan te
bieden of een remedial teacher in te schakelen. Maar soms is er ook externe hulp nodig. In overleg met ouders
kan de school Educonnect inschakelen en het kind aanmelden voor een psychologisch onderzoek.
Bij dit psychologisch onderzoek zal een orthopedagoog van Educonnect door middel van onder andere
gesprekken, observaties en het afnemen van tests, de problematiek verhelderen en de school en ouders een
goed en bruikbaar advies geven over de hulp en ondersteuning die het kind nodig heeft.
De onderzoeksprocedure
De school zal een formulier invullen om informatie te verschaffen over de reden van aanmelding, de
leervorderingen en het gedrag van uw kind in de klas. Dit formulier zal door school met u worden besproken en
worden opgestuurd naar Educonnect, zodra het van uw handtekening is voorzien.
Voorafgaand aan het onderzoek zal de orthopedagoog een afspraak met u maken voor een gesprek.
Tijdens dit gesprek zal de afnameprocedure worden besproken en zal met u worden gesproken over de
ontwikkeling van uw kind, zijn/haar gedrag thuis en de problemen die het ervaart.
Het onderzoek wordt onder schooltijd afgenomen op school.
Aan de hand van de onderzoeksvraag maakt de orthopedagoog gebruik van verschillende
onderzoeksmethoden om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke kanten van uw kind, zijn of haar
mogelijkheden, eigenschappen, vaardigheden en/of interesses.
De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het psychologisch onderzoek:
 een observatie in de klas
 een individueel onderzoek bij de leerling buiten de klas in een aparte rustige ruimte
 een gesprek met de leerkracht(en) en intern begeleider
Na afloop van het onderzoek schrijft de orthopedagoog een verslag van de onderzoeksbevindingen. Vervolgens
zal er een adviesgesprek worden ingepland. De resultaten van het onderzoek worden dan
-bij voorkeur gezamenlijk - besproken met school en beide ouders.
Het advies richt zich zoveel mogelijk op de praktische mogelijkheden binnen de groep en school, afgestemd op
het specifieke kind. U ontvangt na het gesprek een schriftelijk verslag van het onderzoek en de bevindingen.
Ook de school krijgt hiervan een kopie, nadat u het verslag heeft ingezien en de mogelijkheid hebt gehad om
feitelijke onjuistheden te corrigeren.
Privacy
Educonnect werkt op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor het onderzoek wordt bij
Educonnect een dossier van uw kind aangelegd, waarin de aanmeldingsformulieren, evt. aanvullende
informatie van derden (bijvoorbeeld de logopedist of schoolarts), het onderzoeksmateriaal (o.a.
testformulieren) en het onderzoeksverslag worden bewaard. Het onderzoeksverslag is vertrouwelijk en kan
zonder toestemming van de ouders niet aan derden worden doorgegeven.
* Waar in deze brochure gesproken wordt van ouders wordt tevens verzorgers bedoeld.

