
Schooladviesformulier voor regio RSV Breda eo 

Leerling 
Naam: 
Geboortedatum: 

Schooladvies 
Plaatsingsadvies*: (opnemen in LAS) 
Diplomaperspectief**: (verplicht regio Breda) 
Toelichting op het advies (indien 
gewenst):  

Ondersteuning 
De leerling heeft extra ondersteuning ontvangen: ja nee 
De leerling heeft (nog) extra ondersteuning nodig: ja nee 
Zo ja, op het gebied van: 

Leerlingkenmerken 
O M V RV G 

Betrokkenheid bij de les 
Concentratie 
Doorzettingsvermogen 
Geheugen 
Inzet 
Nauwkeurigheid 
Samenwerking 
Werktempo 
Werkverzorging 
Zelfstandigheid 
Zelfvertrouwen in omgang met anderen 
Zelfvertrouwen bij prestatie 
Huiswerkhouding 
Gedrag t.o.v. de leerkracht 
Gedrag t.o.v. de medeleerlingen 

Opmerkingen/anders namelijk: 

School 
Naam contactpersoon 

Handtekening 

* Het plaatsingsadvies = het schooladvies in het LAS.
** Het diplomaperspectief = een aanvulling op het schooladvies om aan te geven wat het verwachte eindniveau van de leerling is (verplicht
voor de VO-scholen in Breda).

logo school 

RSV Breda eo 



Inzage OSO dossier 
Ouders/verzorgers verklaren het adviesformulier PO-VO en een uitdraai van het overstapdossier 
(OSO) ter inzage ontvangen te hebben op  
Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2 

Aanwezig in dossier Toestemming ouder/verzorger om 
door te sturen naar VO (paraaf) 

Capaciteitenonderzoek (niet ouder dan twee jaar) 

Didactisch onderzoek 

Drempelonderzoek678 

Dyslexieverklaring 

Dyscalculieverklaring 

Groeidocument 

Logopedisch onderzoek 

Medisch onderzoek 

Psychologisch onderzoek 

Verslag ambulant begeleider 

Wij, ouders/verzorgers van  gaan wel/niet akkoord met de inhoud van 

het  adviesformulier en/of van het overstapdossier OSO. (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van het adviesformulier en/of van het overstapdossier OSO, willen 
wij u vragen om hieronder aan te geven waarom u niet akkoord gaat met de inhoud: 

RSV Breda eo 
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