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ALGEMENE INFORMATIE 
Dit formulier graag digitaal dan wel in blokletters invullen 

 
Gegevens ouders / verzorgers 

Ouder/verzorger 1 Voorletters Voornaam Tussenvoegsel Achternaam M/V 

      

Ouder/verzorger 2 Voorletters Voornaam Tussenvoegsel Achternaam M/V 

      
 

 

Adres*  

Postcode  

Woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer(s) mobiel**  

Telefoonnummer vast**  

*: bij twee woonadressen graag het correspondentie-adres met een * aangeven. 
 
 
 

Gegevens van uw kind * 

Roepnaam + Achternaam  J / M 

Geboortedatum  

Huidige school  

Huidige groep  

Naam huidige leerkracht  

*: bij aanmelding van meer kinderen, voor elk kind een apart aanmeldingsformulier gebruiken. 
 
Een diagnose van hoogbegaafdheid is voor de aanmelding noodzakelijk. 
Is uw kind gediagnosticeerd hoogbegaafd door een gecertificeerd orthopedagoog  
dan wel GZ-psycholoog met als hoogbegaafdheid als specialisme Ja / Nee** 
Zo ja; kopie van het onderzoeksrapport bijvoegen 
 
Ik meld mijn kind aan voor de locatie:              Bonkelaar / Poseidon / Basisschool Schreuder / IKC Frankendael** 

Aanmelding voor schooljaar: ____________-_____________ 

 

Instroom in groep: _______________ 
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Aanvullende gegevens 

a. Cognitieve gegevens 

 

Intelligentietest  

Uitgaande van recente intelligentie-theorieën is voor ons de betrouwbaarheidsinterval minstens zo belangrijk 

als de indexcijfers. Wij adviseren gebruik te maken van de WISC V.  

U kunt de resultaten in onderstaande tabel overnemen.  

 

WISC V 

Datum  

Totaal IQ (TIQ) TIQ Betrouwbaarheisinterval 

Verbaal Begrip index (VI) VI Betrouwbaarheisinterval 

Visueel Ruimtelijk index (VRI) VRI Betrouwbaarheisinterval 

Fluïde Redeneren index (FRI) FRI Betrouwbaarheisinterval 

Werkgeheugen index (WGI) WGI Betrouwbaarheisinterval 

Verwerkingssnelheid index (VSI) VSI Betrouwbaarheisinterval 

Naam onderzoeker  

Functie en registratie onderzoeker  

 

Deze resultaten van een andere onderzoeksmethode kunt u in onderstaande tabel overnemen. 

 

Aannamecriteria 

• Het TIQ (Totaal IQ) ligt op 130 of hoger  

met als ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval 125 of hoger  

• De afzonderlijke factor- of indexscores zijn minimaal 115 

• Bij de WISC V moeten minimaal 10 subtests zijn afgenomen zodat de afzonderlijke indexscores kunnen worden 

berekend 

• Bij de RAKIT: factorscores van minimaal 20 

• Het intelligentie-onderzoek moet voorzien zijn van profielbladen en ondertekend zijn door een geregistreerd en 

diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog. 

• De intelligentietest mag niet ouder zijn dan twee jaar. 

 

INTELLIGENTIE-ONDERZOEK mbv een andere methode  

Onderzoeksmethode  

Totaal IQ (TIQ) TIQ Betrouwbaarheisinterval 

  

Naam onderzoeker  

Functie en registratie onderzoeker  
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Hulpverleningsgeschiedenis 

Heeft uw kind eerder hulpverlening  ontvangen zoals psychologisch onderzoek,  

(spel-)therapie of een andere interventie?                                                           ja / nee** 

 

Zo ja, welke hulpverlening en wanneer? 

 
 

 

Heeft u, als ouder(s), voor uw kind eerder hulpverlening  ontvangen zoals opvoedingsondersteuning of een 

andere interventie?                                               ja/ nee** 

Zo ja, welke hulpverlening en wanneer? 

 
 

 

Heeft uw kind de diagnose: 

• Dyslexie ja / nee** 

• Dyscalculie ja / nee** 

• ADD / ADHD ja / nee** 

• Autisme (ASS) ja / nee** 

• Anders, namelijk _____________ ja / nee** 

S.v.p. het onderzoeksrapport/de onderzoeksrapporten meesturen. 

 

b. Leerstijl 

Wat mist u binnen het huidige onderwijs in het kader van de leerstijl / onderwijsbehoeften van uw kind?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ouderbijdrage / Vriendenstichting 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 225,- per leerling om de extra kosten te dekken voor o.a. 

excursies, extra (plus-)materiaal, unIQ-projecten, vieringen, feesten etc. 

 

Bent u akkoord met het voldoen van deze vrijwillige ouderbijdrage?     Ja  /  Nee** 
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AMOS unIQ biedt leerlingen lessen Chinees, Schaken en Spaans. Hiervoor worden vakdocenten aangesteld.  

De kosten voor deze vakdocenten (inclusief materiaalkosten en andere vakgerelateerde kosten) worden 

betaald door de stichting ‘Vrienden van AMOS unIQ’. Deze gift bedraagt € 380,-.  

De Vriendenstichting bezit de ANBI status. Via onze website, en die van de Vriendenstichting, kunt u teruglezen 

op welke manier de gift fiscaal aftrekbaar is. 

Bent u akkoord met het doen van de gift aan de Vriendenstichting?    Ja  / Nee ** 

**doorhalen wat niet van toepassing is 

 

c. Verklaring  

 

• Ouders / verzorgers geven  aan de Toelatingscommissie AMOS unIQ toestemming meer informatie op te 

vragen bij de huidige school van hun kind en de orthopedagoog / psycholoog die onderzoek heeft gedaan. 

 

• Ouders / verzorgers hebben dit formulier naar waarheid ingevuld. 

 

Handtekening ouders / verzorgers (Beide ouders/verzorgers dienen te tekenen) 

Ouder/verzorger 1              Ouder/verzorger 2 

 

_____________________________ ______________________________ 

Naam:  Naam: 

Datum:  Datum: 

 

Naast dit Informatieformulier, stuurt u naar ons op: 

 

O  Leerkrachtvragenlijst voorzien van uitdraai LVS/Toetsgegevens 

O  Oudervragenlijst 

O  kopie Onderzoeksverslag intelligentieonderzoek 

O  (evt) kopie Didactisch onderzoek    

O  (evt) kopie Onderzoeksverslag aanvullende onderzoeken 

U kunt dit dossier opsturen naar 

Per mail - AMOSunIQ@amosonderwijs.nl 

Per post -  AMOS unIQ (administratie)  

   Franz Zieglerstraat 7 

   1087 HN Amsterdam 

Meer informatie vindt u op  

www.AMOSUNIQ.nl  

mailto:AMOSunIQ@amosonderwijs.nl
http://www.amosuniq.nl/

