
DOORSTROOMFORMULIER VO - VAVO Haaglanden 2021-2022

Toelichting: In te vullen door de mentor of decaan van de (verwijzende) VO-school.

Naam leerling: 

Geboortedatum: 

Naam school 

Ingeschreven sinds: 
Huidige opleiding: 
Laatste klas: 

Op welk opleidingsniveau kan de leerling 
naar uw oordeel instromen? 

Waarom kan naar uw mening de leerling 
zijn schoolopleiding beter in de school 
voor VAVO voortzetten? 

Kan de leerling de keuze voor de school 
voor VAVO duidelijk motiveren? 

Gedrag en houding 

Werkhouding 

Tempo 

Kwaliteit 

Zelfstandig werken 

Gedrag 

Aan afspraken houden 

Slecht Matig Voldoende Goed Opmerkingen 

Heeft de leerling op uw school extra 
begeleiding gehad? 

Zo ja, op welk terrein? 

Toelichting: 

 Ja
 Nee

 Psychosociaal
 Pedagogisch-didactisch
 Huiswerk
 Specifieke leerproblemen namelijk:



Zijn er voor deze leerling specifieke 
aandachtspunten die van belang zijn voor 
de begeleiders op de school voor VAVO? 

Zo ja, op welk terrein? 

Toelichting: 

 Ja
 Nee

 Eerder gemeld bij leerplicht / VSV
 Doorverwezen naar CJG / Verslavingszorg / Youz / GGZ
 Gezondheid
 Huiselijke omstandigheden
 Gedrag
 **Functionele beperking (handicap of chronische ziekte)
 **Zorgarrangement in het kader van passend onderwijs

Presentie 

Te laat komen 

Geoorloofd verzuim 

Ongeoorloofd verzuim 

Zeer vaak Vaak Soms Vrijwel nooit Opmerkingen 

Is de leerling wel eens geschorst** en wat 
was hiervan de aanleiding? 

Toelichting: 

Is de leerling besproken in het interne of 
externe zorgoverleg**? 

Toelichting: 

Zijn er andere omstandigheden waarom 
de leerling de overstap naar de school 
voor VAVO gaat maken? 

 Ja
 Nee

 Ja
 Nee

Overige opmerkingen: 

Warme overdracht noodzakelijk?  Ja
 Nee

Datum:    Naam contactpersoon:

Schoolstempel (VERPLICHT)  

Functie:

Email:
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