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Checklist aanmelding onderwijs entrea lindenhout 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Bij deze de Checklist in verband met de aanmelding van uw kind bij onderwijs entrea lindenhout. Wij 
vragen u om zo veel mogelijk informatie naar ons te sturen, zodat de Commissie van Begeleiding 
(CvB) een zorgvuldig besluit kan nemen over het al dan niet plaatsen van uw kind op een school van 
onderwijs entrea lindenhout. Wij kunnen alleen complete dossiers behandelen, waarvan de 
informatie uiterlijk twee weken voorafgaand aan de CvB-vergadering bij ons bekend is. De 
intakefunctionaris kan u aangeven wanneer de eerstvolgende CvB-vergadering plaatsvindt.  
De benodigde informatie kunt u per e-mail sturen naar: intake@entreaonderwijs.nl 

Om een zo compleet mogelijk beeld van uw kind te krijgen en het dossier in behandeling te kunnen 
nemen, hebben wij het volgende nodig:  
 
Verplicht: 

☐ Aanmeldformulier onderwijs entrea lindenhout 

☐ Toelaatbaarheidsverklaring (TLV): welke is afgegeven door het Samenwerkingsverband  
 uit uw regio. 

Indien aanwezig: 

☐ Verslaglegging huidige school of voorschoolse instantie: denk hierbij aan het 
 Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)  en handelingsplan/groeidocument als uw kind al naar 
 school gaat. Als uw kind nog niet naar school gaat kunt u denken aan verslagen van 
 voorschoolse voorzieningen zoals Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal of instanties zoals De 
 Driestroom, KODAN, etc.  

☐  CITO LOVS-resultaten: deze kunt u opvragen bij de huidige school van uw kind. Het gaat 
 hier om een overzicht van de scores op de CITO-toetsen van bij voorkeur alle schooljaren.  

☐ Didactische informatie: overzicht van de didactische methodes die op dit moment op de 
 huidige school worden aangeboden aan uw kind en daarbij vermeld op welk niveau uw kind op 
 dit moment functioneert. Dit kunt u opvragen bij de huidige school, bijvoorbeeld in de vorm van 
 een Onderwijskundig Rapport (OKR). 

☐ Diagnostische onderzoeksverslagen: denk hierbij aan psychologische onderzoeken van 
 bijvoorbeeld Karakter, De Driestroom etc. Als er een intelligentie-meting (IQ-test) is 
 uitgevoerd, ontvangen wij hier graag het gehele verslag van. 

☐ Hulpverleningsverslagen: denk hierbij aan hulpverlening die u vanuit bijvoorbeeld 
 Karakter, De Driestroom, het Leo Kannerhuis ontvangt of in het verleden heeft ontvangen zoals 
 ambulante gezinsbegeleiding, IPG of een vorm van therapie maar ook aan hulpverlening zoals 
 logopedie, fysiotherapie of remedial teaching.  
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