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    TAnder   
    

School op maat van de leerlingen 

                       Ter Bank vzw 

 

 

Aanmeldingsformulier TAnder (in te vullen door de CLB-medewerker = doorverwijzer) 

Document beschikbaar op website https://www.bo-terbank.be/tander 

Aanmelding voor    op     

 

Om uw aanvraag grondig te kunnen bespreken in het team en ter ondersteuning van een eventuele 
geplande rondetafel, vragen we u het ingevulde aanmeldingsformulier terug te sturen naar de 
coördinator van TAnder – Tervuursesteenweg 295 – 3001 Heverlee of te mailen naar  

katrin.timmermans@teb.ksleuven.be   

Na een positieve bespreking in het team zal het begeleidend CLB (doorverwijzer) een afspraak 
organiseren samen met de jongere, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijke, coördinator en CLB-
medewerker van TAnder voor een rondetafelgesprek. 

 

1. Gegevens van het begeleidend CLB (doorverwijzer) 

Naam:       Voornaam:      

CLB:              

Tel.:              

E-mailadres:             

 

2. Gegevens van de jongere 

Naam:     Voornaam:        

Geboortedatum:      M/V 

Rijksregisternummer:        

Volledig adres woonplaats:            

 

Telefoonnummer:   Moeder:         

Vader:          

Jongere:         

 

E-mailadres:    Moeder:         

Vader:          

Jongere:         
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3. Beschrijving schoolloopbaan: 

Kleuteronderwijs:            

Lager onderwijs:             

Secundair onderwijs:            

              

              

              

              

 

Wat is er al allemaal geprobeerd om het schoollopen terug beter te laten gaan (welke maatregelen zijn 
er zoal genomen in fase 1 en 2?) 

              

              

              

              

 

Naam huidige (laatst ingeschreven) school:         

Adres:              

Tel.:              

E-mailadres:             

Onderwijsvorm: 

o Regulier onderwijs 

richting:    (leer-)jaar:    

o Buitengewoon lager  -  secundair onderwijs 

type     OV     richting:      

 

 

4. Sociale situatie jongere 

Belangrijke gezinskenmerken (intact gezin, gescheiden ouders, aantal broers en zussen, inwonende 

grootouder?,…) 

              

              

              

              

              

 

Waar verblijft de jongere? (doorstreep wat niet past) 

- Thuis  

- Internaat of voorziening (MFC, OBC,…) –  gezinsvervangend systeem (pleeggezin,…)   

Gedurende de schoolweek of altijd  

 



Aanmeldingsformulier TAnder – Tervuursesteenweg 295 – 3001 Heverlee Tel: 016 299 322 
Versie november 2021 

Wie is de contactpersoon? (naam + adres + telefoonnummer) 

              

              

              

              

 

Wie is er nog belangrijk in het leven van de jongere? (grootouders, buren, vrienden,…) 

 

Naam en verwantschap Contactgegevens 

  

  

  

 

 

5. Hulpverlening 

Welke diensten zijn er nu betrokken? (thuisbegeleiding, CGG, OCJ, JRB, arts,…) 

 

Organisatie Naam contactpersoon Telefoonnummer Emailadres  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

6. Omschrijving problematiek jongere 

 
Cognitieve vaardigheden  (intelligentie, sociaal adaptief functioneren) 

             

             

             

             

             

 
Indien het TIQ van de leerling > 80, vragen wij een indicatie van het sociaal adaptief functioneren van de 
leerling a.d.h.v. een vineland of een SRZ.  
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Diagnostische gegevens (diagnoses) 

              

              

              

              

              

              

 
➔ De leerling komt in aanmerking voor een OV1 type 3 of type 9 attest (aanduiden wat past) 

 

 

Sociale vaardigheden 

              

              

              

              

 

Gedrag  

(cfr instapvoorwaarden TAnder: externaliserende of internaliserende (gedrags-) problemen vertonen 

waardoor school lopen in een reguliere school moeilijk of zelfs onmogelijk is) 

              

              

              

              

              

              

 

Reden schoolverandering 
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Omschrijf de problemen 
 
In de school  
 

Probleem Niet Soms Vaak ernstig 

Agressieve houding tov leerlingen     

Agressieve houding tov leerkrachten     

vechten     

storend gedrag in de klas     

schoolmoeheid     

spijbelen     

Angstig/vermijdend gedrag     

 
 
 
Omschrijving: 
              

              

              

              

              

 
Buiten de school 
 
Ο geen  
Ο thuis  
Ο op weg van en naar de school 
Ο andere  
 
Omschrijving: 

              

              

              

              

              

 

Motivering waarom een opleidingsvorm 1 aangewezen is  
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Interesses en/of sterke eigenschappen van de jongere 

              

              

              

              

              

              

  

7. Verwachtingen van  

 

- De jongere: 

              

              

              

              

 

- De ouders of opvoedingsverantwoordelijke: 

              

              

              

              

 
- De huidige school: 

              

              

              

              

 

- De aanmelder: 

              

              

              

              

 

 

 

Als u tijdens de aanmeldingsprocedure vragen hebt of belangrijke evoluties te melden hebt, kunt u 
hiervoor steeds terecht bij de coördinator van TAnder katrin.timmermans@teb.ksleuven.be of op het 
nummer 016 299 322. 
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