Geachte leerling/ouders/verzorgers,
In het laatste jaar van MijnSchool hebben de leerlingen de mogelijkheid om een IQ
onderzoek te doen. In het onderzoek maakt de orthopedagoog gebruik van een IQ test.
Het eindverslag bevat ook de recente ontwikkeling van de leerling op gebied van
werkhouding, de vooruitgang op stage en de toetsen van school.
De uitslag van het onderzoek maakt meestal ook de groei van de leerling inzichtelijk.
Kortom, een IQ onderzoek kan een meerwaarde hebben op het moment dat uw kind de
school verlaat.
De gegevens van het onderzoek worden alleen gebruikt voor onderstaande doeleinden:
-

aanmelding UWV voor een indicatie, zoals indicatie banenafspraak, beschut
werken of Wajong
onderbouwing voor een ROC schooladvies
onderbouwing voor aanvraag begeleid wonen bij diverse instanties

Voor het onderzoek wordt de toestemming gevraagd aan uw kind.
Indien u een gesprek wenst of een kopie (van het onderzoek) kunt u contact opnemen
met de orthopedagoog van Mijnschool (mlubbersen@mijnschool.nu).
Tijdens het gesprek met de leerling wordt vermeld:
•
Het is niet verplicht om dit onderzoek te doen maar we adviseren het omdat de
leerling het meestal goed kan gebruiken!
•
De leerling van 16 jaar en ouder beslist zelf
•
IQ test is hooguit 2 jaar geldig
•
Gegevens worden gedeeld met de mentor en de bovenstaande instanties.
X - Ik wil na afloop een gesprek met de orthopedagoog, ik neem hiervoor zelf contact op
X - Ik wil een kopie van het onderzoek, mijn emailadres is:
De resultaten van het onderzoek zijn 2 jaar geldig en worden maximaal 10 jaar na het
verlaten van uw zoon/ dochter bewaard in het beveiligde leerling dossier van Mijnschool.
Uw zoon/ dochter heeft het recht het onderzoek eventueel voor het beëindigen van de
bewaartermijn te laten vernietigen.
Wij hopen, dat u met deze brief voldoende bent geïnformeerd. Als u nog vragen heeft,
kunt u contact opnemen met de stagecoördinator: J. Vlieger (jvlieger@mijnschool.nu).
Op de website vindt u meer informatie over het intelligentie onderzoek.
Met vriendelijke groet,
M. Lubbersen en J. Vlieger
Pr. Chr. School voor Praktijkonderwijs

Kruithuis 4 Postbus 187 3840 HD Harderwijk

