
Aanmeldformulier ouders in verband met vermoeden (ernstige) dyslexie 

1. Cliëntgegevens kind
Intakedatum 

Voorletters / roepnaam  Jongen
 Meisje

Achternaam 
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) 

Geboorteland 

Broers/zussen (incl. geboortedata) 

BSNnummer 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 

E-mail voor verslag
Gegevens ouders 
Ouders gescheiden?  Ja

 nee
Ouderlijk gezag bij beiden of bij de ouder die aanmeldt bij 
Helios? 

vader moeder 
Voorletters 

Achternaam 
Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

Geboorteland 

Telefoonnummer 

Mobiel nummer 
E-mail
Rekeningnummer IBAN 

Ten name van 
Huisarts 
Naam 
Telefoonnummer 



 

 

Schoolgegevens  

Groep  
Groepsverloop  
Naam school  
Adres  
Telefoonnummer  

Naam leerkracht  

Emailadres leerkracht  

Akkoord contact school (J/N)  

 

Reden van aanmelding (aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk) 
 Vermoeden van dyslexie 
 Leerstoornissen komen in de familie voor: 

namelijk 

 
 

En wel bij de volgende familieleden 
 

 

Duur en inhoud extra begeleiding thuis 
 

Hoe lang en hoe vaak is/wordt er thuis geoefend met lezen/spellen/rekenen? 
 

• Technisch lezen ☐ niet ☐  wel, gedurende 
• Begrijpend lezen ☐ niet ☐  wel, gedurende 
• Spellen ☐ niet ☐ wel, gedurende 
• Rekenen ☐ niet ☐ wel, gedurende 

• Op welke manier werd/wordt het lezen/spellen thuis geoefend? 

maanden 
maanden 
maanden 
maanden 

keer per week 
keer per week 
keer per week 
keer per week 

 

 



 

 
3. Ontwikkelingsanamnese kind 

 
3.1 Zwangerschap / geboorte (zuurstoftekort, trauma, vroeggeboorte): 

 

3.2 Ontwikkeling peuter/kleuter/kind  
 

• Spraaktaalontwikkeling (o.a. wanneer gaan praten, zinsopbouw, uitspraak, begrip, logopedie, liedjes onthouden, 
bijzonderheden K.N.O., stotteren): 

 

 

• Is er sprake (geweest) van gehoorproblemen? 
 

• Motorische ontwikkeling (bijv. kruipen, lopen, links-/rechtshandig, fijne- en grove motoriek, fysiotherapie): 
 

 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. zelfbeeld, zelfvertrouwen, (faal)angst, obsessie, impulsiviteit, (verschillen in) 
gedrag binnen het gezin, familie, school en met leeftijdgenoten, fantasie: 

 

 
  



 

 

• Cognitieve ontwikkeling (hoe pikt uw kind de leerstof op, laat het op school zien wat het kan, geheugen (kleuren, 
dagen v.d. week, maanden, tellen): 

 

 

• Is er sprake van visuele problemen? (wazig zien tijdens het lezen, tekst die beweegt/danst, één oog dichtknijpen 
tijdens het lezen, hoofdpijn krijgen van het lezen, letters die boven en onder de lijnen zwemen bij het schrijven): 

 

 

• Werkhouding thuis / op school (aandacht, concentratie, motivatie, beweeglijkheid, zelfstandig werken, plannen, 
organisatie, netheid van werken/schrijven): 

 

 

• Hebben zich in het leven of in de directe omgeving van uw kind ingrijpende gebeurtenissen voorgedaan? (Denk 
hierbij aan: scheiding, overlijden, ziekte, verhuizing, uithuisplaatsing, mishandeling, etc.) Zo ja, licht toe. 

 

4. Verdere beschrijving kind 
 

• Wat zijn de hobby’s van het kind? 
 

 

• Waar is het kind goed in? 
 

  



 

5. Vermelding/beschrijving eventueel andere stoornissen 
 

• Is er bij uw kind één van de volgende stoornissen gediagnosticeerd? 
 Taalontwikkelingsstoornis (TOS) 
 AD(H)D 
 ASS (Autisme spectrum stoornis) 
 Gehoorstoornis 
 Visuele waarnemingsstoornis 
 Rekenstoornis / dyscalculie 
 Anders, namelijk   

 

• Indien minimaal één van de bovenstaande is aangevinkt: kunt u de verslaglegging van het onderzoek meesturen? 
 

Zijn er bij uw kind vermoedens dat er sprake zou kunnen zijn van één van bovenstaande stoornissen?  
Ja 
Nee 
 

• Zo ja, welke stoornis vermoed u en op welke (gedrags)kenmerken van uw kind baseert u dit vermoeden? 

 

• Komen één of meerdere van bovenstaande stoornissen voor binnen uw familie of vermoed u één van bovenstaande 
stoornissen bij een familielid? Zo ja, welke en bij welk familielid?" 

 

o 
o 
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