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  Voeg hier je eigen logo in! 

 

Groeidocument 
 

Algemene informatie 

Naam kind:  

Geboortedatum:  

Datum invullen:  

Opgesteld door:  

Aangepast op :  

Groep:  

Aantal leerlingen:  

Leerkracht:  

Groepsverloop:  

Gezinssituatie:  

Ouderlijk gezag:  

 

Relevante voorgeschiedenis 

 
 
 

 

Voeg een uitdraai van de (niet) methodetoetsen toe en overige relevante gegevens zoals 

recente onderzoeksverslagen. 

 

Waarnemen door school 

 Stimulerende  
factoren 

Belemmerende 
factoren 

Onderwijs- en/of 
ondersteuningsbehoeften 

Cognitieve en 
didactische 
ontwikkeling 

   

Werkhouding    

Gedrag en sociaal-
emotionele 
ontwikkeling 

   

Spraak-/taal 
ontwikkeling 

   

Lichamelijke, 
motorische 
ontwikkeling en 
gezondheid 

   

Schoolsituatie    

Thuissituatie    

Talenten/interesses    

 

Ingezette hulp 

Deze hulp is ingezet op school: 
- 

Dit is/was het effect: 
- 

Afgerond (ja/nee): 

 

Mijn hulpvraag op dit moment is: 
- 

Ik denk dat de huidige situatie er is, omdat: 
- 

Geef een voorbeeld die de kern van de huidige situatie weergeeft: 
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- 

Welke ideeën heeft de leerkracht die bij zouden kunnen dragen aan de oplossing? 
- 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 
- 

 

Overzicht hulpverlening door school en ouders 

Externe hulpverlening 

(start)datum: Inzet: Instantie: Dit was het effect: Afgerond 
(ja/nee)einddatum: 

- - - -  

- - - -  

 

Diagnostische/ medische gegevens 

Datum: Cognitieve gegevens (IQ): Afgenomen door: 

   

Datum: Diagnose: Gesteld door: 

   

Datum: Medicatiegebruik: Onder toezicht van: 

   

 

Waarnemen door ouder(s)/verzorger(s) 

 Wat gaat er goed bij uw 
kind? 

Wat gaat er (nog) niet 
goed bij uw kind? 

Wat heeft uw kind 
nodig? 

Leren    

Gedrag    

Spraak-/taal     

Medisch    

Motoriek    

Schoolsituatie    

Thuissituatie    

Talenten/interesses    

 

Mijn/onze hulpvraag (voor school en/of thuis) op dit moment is: 
-  

Ik denk/wij denken dat de huidige situatie er is, omdat: 
-  

Welke ideeën heb(ben) ik/wij die bij zouden kunnen dragen aan de oplossing? 
-  

Aan welk vervolgonderwijs denkt u als uw kind de school verlaat? 
      - 

 

Ruimte voor overige opmerkingen: 
- 

 

Waarnemen door leerling 

 Wat gaat er goed bij 
mij? 

Wat gaat er (nog) niet 
goed bij mij? 

Wat heb ik nodig? 

Leren    

Gedrag    

Spraak-/taal     

Medisch    

Motoriek    

Schoolsituatie    

Thuissituatie    

Talenten/interesses    
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Mijn hulpvraag op dit moment is: 
-  

Ik denk dat de huidige situatie er is, omdat: 
-  

Welke ideeën heb ik die bij zouden kunnen dragen aan de oplossing? 
-  

Wat wil ik later worden? 
      - 

 

Uitstroombestemming 

Verwachte uitstroombestemming (vanaf groep 4): 
- 

In welk jaar verlaat het kind de basisschool?  
- 

Vaststellingsdatum:  
- 

Onderbouwing van de uitstroombestemming op basis van cito-resultaten, intelligentieniveau, sociaal-
emotionele ontwikkeling en/of werkhouding/motivatie: 
- 

 
 

Ondertekening voor gezien ☐ 

Ondertekening voor instemming ☐ 

Ouder(s)/verzorger(s)/voogd 
 
Naam: 
Datum: 
Plaats: 

 
 

Integratief beeld n.a.v. SOT/HIA 

SOT (datum): 
- 
 
HIA (datum): 
- 
 

Afspraken n.a.v. SOT (datum) /HIA (datum): 
- 

 

Welke onduidelijkheden en/of (onderzoeks)vragen zijn er (nog)? 

- 

 

Uitzicht 

Doelen  

Wat is de gewenste situatie waar we met dit plan naartoe willen?  
- 
 

Cognitieve en didactische ontwikkeling  

Werkhouding  

Gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling   
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Lichamelijke, motorische en zintuiglijke 
ontwikkeling  

 

Spraak-/taal ontwikkeling  

 

Plan van aanpak 

Beginsituatie: 
 

Leerdoel: 
 

Leerinhoud/methodiek:  
 

Organisatie (wie, frequentie, wanneer): 
 

Evaluatie/tijd (hoe, wanneer): 
 

 
 

Instemming ouders en school met doelen en plan van aanpak 

Ouder(s)/verzorger(s)/voogd 
 
 
 
 
 
Naam: 
Datum: 
Plaats: 

School (directie)  
 
 
 
 
 
Naam: 
Datum: 
Plaats: 

 

Evaluatie 

Welke doelen zijn behaald? 
-  

Welke doelen zijn (nog) niet behaald? 
-  

 

Overzicht ondersteuning 

☐Basisondersteuning 

☐SOT 

☐Extra ondersteuning vanuit school 

☐BOSK 

☐HIA 

☐Zware ondersteuning  

☐Ondersteuning vanuit overige (SKT, jeugdwet, zorg) 

☐Doorstap naar een andere lesplaats in het reguliere basisonderwijs 

☐Verwijzing naar een lesplaats in het speciaal onderwijs 

☐Verwijzing naar een lesplaats in het speciaal basis onderwijs 

 

 


