
               

Voorbereiding MDO/Cel leerlingenbegeleiding     Datum:            Klas: 
 

 

Naam ll. Ouders/bekwa
me ll. werd(en) 
op de hoogte 

gebracht. 

Sterke punten van de ll. Reden 
C 
R 
E 
G 
S 
W 
A 

Wat is het probleem? Wat heb je hier al aan 
gedaan? 

Welke vraag zou je 
nog willen stellen 
aan zorg, directie, 

CLB? 

       

 
 



 
 

Toelichting doc. Voorbereiding MDO/cel leerlingenbegeleiding 
 

Naam Ouders/bekwame ll. 
werd(en) op de 
hoogte gebracht 

Sterke punten 
 
 
Wat/wanneer gaat het wel 
goed met de ll.? 
Wat zijn haar/zijn positieve 
kenmerken? 

Reden 
 
 
C=cognitief 
R=relationeel  
E=emotioneel 
G=gedrag 

S=sociaal 
W=werkhouding 
A=andere 

Wat is het probleem? 
 
 
Omschrijving van het 
probleem, de zorgen of de 
behoeften van de ll.. 

Wat heb je al gedaan om 
hieraan te werken? 
 
Wat heb je al geprobeerd? 
Wat werkte wel/niet. 

Welke vraag wil je nog stellen 
aan zorg, dir.,CLB? 
 
Waar heb je ondersteuning 
nodig?  
Wat zou je graag opgelost 
zien? 

 De ouders of de 
bekwame ll. 
werd(en) 
geïnformeerd 
aangaande deze 
bespreking 

Probeer hier die dingen op 

te schrijven waarin de 

leerling echt sterk in is. Of 

probeer na te gaan 

wanneer het echt goed 

gaat met de leerling. 

Mogelijk kunnen we die 

gebruiken om een aantal 

van haar/zijn problemen bij 

te sturen of te 

ondersteunen. 

Kort aangeven 

wat de reden 

is van de 

aanmelding 

van de 

leerling. Bij 

‘andere’ graag 

wat toelichting. 

Wat is het probleem? 

Wat loopt er moeilijk? 

Waar maak je je zorgen om? 

Wat zijn de behoeften van de 

leerling. 

Probeer zo gedetailleerd 

mogelijk te zijn. Hoe 

nauwkeuriger het probleem 

omschreven is, hoe 

nauwkeuriger we ook 

oplossingen kunnen zoeken. 

Graag een opsomming 

van die dingen die je al 

gedaan hebt om 

bovenstaand probleem op 

te lossen.  Noteer er bij of 

het wel of niet werkte.  Zo 

krijgen we een duidelijk 

overzicht en verliezen we 

geen tijd met dubbel werk. 

Wat is je hulpvraag? 

Waar heb je het moeilijk mee? 

Waar heb je materiaal te kort? 

Waar heb je ondersteuning 

nodig voor jezelf of de leerling? 

Waarmee denk je de leerling te 

kunnen helpen? 

Probeer bv. dit soort vragen in 

te vullen : 

Deze leerling heeft ... 

- instructie nodig die... 

- materiaal nodig dat... 

- activiteiten nodig die... 

- feedback nodig die... 

- klasgenoten nodig die... 

- ondersteuning nodig die... 

- buitenschoolse hulp nodig… 

 


