
Centrum voor Begaafdheidsonderzoek 

Aanmeldformulier CBO Vooruitwerklab 

Personalia ouders/verzorgers 
Ouder 1 Ouder 2 

 anders  man vrouw 

beide ouders/verzorgers  ouders/verzorger 1

Personalia van het betreffende kind 

Roepnaam: 

Achternaam: 

Geboortedatum: 

Woonachtig bij: 

Burgerservicenr. (BSN): 

Datum van invullen ouders:  

Ingevuld door: 

graag 
(recente) 
pasfoto 

up-loaden 

*(indien van toepassing)

Naam en voorletters: 

Geslacht: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel nummer: 

E-mail adres:

Correspondentie richten aan: ouder/verzorger 2

 anders  man vrouw       

Toernooiveld 100 
6525 EC Nijmegen 

Postbus 31070 
6503 CB Nijmegen 

Telefoon 024 3616146 
info@cbo-nijmegen.nl 
www.cbo-nijmegen.nl 

about:blank
about:blank


Vraag 

Hoe heeft u kennisgenomen van het CBO?

Wat is de reden voor het aanmelden voor het CBOVWL?

Aan welke doelen zou u uw kind graag zien werken?

Ontwikkeling tot nu toe 

Is uw kind psychologisch onderzocht? Zo ja, wanneer, waarom en door wie?

Wat waren de adviezen? 

Wat doet uw kind opvallend goed en graag?

Wat gaat er nog minder goed/doet uw kind met tegenzin? 

Opvallendheden omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling 



Naam van de school 

Plaats 

Type onderwijs (meer keuzes zijn mogelijk)

 montessori   
 anders 
katholiek 

Groep/klas combinatiegroep?  namelijk: 

(a.u.b aanklikken wat van toepassing is)

 

1  2  3    4  5    6    7  8 

Naam leerkracht/mentor: 

Groepsverloop basisschool : 

Gezondheid (op dit moment)

Eventuele ziekten

Allergieën/intoleranties 

Medicijngebruik 

Verdere opmerkingen die u van belang acht: 

Schoolgegevens

hoogbegaafden onderwijs deeltijd 

jenaplan 

openbaar

klassikaal 
vrije school 
christelijk 

freinet 
speciaal onderwijs 

dalton
speciaal basis onderwijs 
hoogbegaafden onderwijs 

Meeuwsen
Doorhalen



Schoolverloop 

Hoe verliep de peuter- en/of kleuterperiode? 

Heeft het kind ooit één of meer groepen gedoubleerd, overgeslagen of twee groepen in één jaar 
doorlopen? Zo ja, welke?

Is het kind ooit van school gewisseld? Zo ja, waarom?

Hoe is de huidige schoolsituatie? (ervaring kind, ouders, leerkracht) 

Heeft uw kind deelgenomen aan plusactiviteiten binnen/buiten school en hoe is dit ervaren? 

Verdere opmerkingen die u van belang acht:



Het CBO Vooruitwerklab kost € 749,--. Deze kosten omvatten 10 lessen (inclusief 3 reflectiegesprekken), 
informatieavond voor ouders (en leerkracht), eindverslag* en eindgesprek. Het eindverslag/
groeidocument dat wordt geschreven op basis van observaties gedurende de CBO Vooruitwerklab 
bijeenkomsten , met daarin adviezen voor school en/of thuis, zal nader worden toegelicht in een 
eindgesprek met ouders (en eventueel een betrokken onderwijsprofessional).  

Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor de deelname van uw zoon / dochter 
aan het CBO Vooruitwerklab te Nijmegen en verklaart u het bijbehorende bedrag te zullen voldoen aan de 
hand van de factuur die u voor aanvang toegestuurd krijgt. Hierbij gelden de voorwaarden op pagina 6 
van dit formulier.  

Bij het aanmelden gelden de volgende aandachtspunten: 

- Voor het deelnemen aan het Vooruitwerklab vragen wij u het legitimatiebewijs van uw kind mee
te sturen met het aanmeldformulier (deze zal na controle worden vernietigd).

- Voor deelname is toestemming nodig van degenen die het ouderlijk gezag voeren. Voert
u als ouder alleen het ouderlijk gezag over uw kind, dan dient u een (kopie) van een
verklaring waar dat uit blijkt toe te voegen.
Zonder de handtekening (= toestemming) van beide gezaghebbenden kan uw kind niet
deelnemen.

- Na afloop is het mogelijk dat wij u benaderen met de vraag ons van feedback te voorzien met
betrekking tot het gegeven Vooruitwerklab.

* Het verslag wordt beveiligd met een wachtwoord, dat vereist is om de inhoud te kunnen lezen. Het verslag wordt u via het medium
SURFfilesender toegestuurd, waarna u het verslag voor beperkte tijd kunt downloaden. Daarna wordt het verslag van de beveiligde
SURFserver verwijderd.



Checklist – heeft u de relevante bijlagen toegevoegd bij deze aanmelding? 
- Kopie legitimatiebewijs, met BSN nummer zichtbaar (alleen vooraf toesturen indien u in aanmerking

wilt komen voor vergoede zorg)
- Eventueel eerdere verslagen
- Eventueel gezagsbewijs als één ouder het gezag voert

Formulieren graag ingevuld (eventueel als scan) per mail sturen naar: info@cbo-nijmegen.nl 

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken per mail via info@cbo-nijmegen.nl of telefonisch via 024-3616146. 

1 U kunt het formulier ook printen en uw handtekening met pen invullen. 

Akkoord 

Met de ondertekening gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens en de gegevens van uw kind 
gebruiken om u in de toekomst mogelijk op de hoogte te brengen van nieuwe activiteiten van het 
CBO. 

Met de ondertekening gaat u ermee akkoord dat wij beeldmateriaal maken van het 
Vooruitwerklab om met de ouders te kunnen delen wat er gedaan wordt. 

Met de ondertekening gaat u ermee akkoord dat het CBO indien wenselijk voor het 
Vooruitwerklab contact opneemt met school voor overleg / nadere informatie. 

Naam ouder/verzorger:

Relatie tot het kind:    

Handtekening1: 

Plaats:   

Naam ouder/verzorger:  

Relatie tot het kind:  

Handtekening1: 

Datum:

about:blank


ALGEMENE VOORWAARDEN 

en aandachtspunten 2022-2023 

Deelname aan het CBO Vooruitwerklab wordt gestart door dit formulier op te sturen. Wanneer u per 
mail een bevestiging heeft ontvangen, zal uw kind daadwerkelijk deelnemen. Bij afmelding binnen twee 
weken (14 dagen) van tevoren brengen wij geen kosten in rekening. Na deze termijn zijn wij helaas 
genoodzaakt om de volledige kosten van het Vooruitwerklab in rekening te brengen.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet aanwezig kan zijn, is het van belang dat dit wordt 
doorgegeven. Het missen van een Vooruitwerklab les is op eigen risico. Een gemiste les kan niet 
ingehaald worden en zal ook geen verschil maken in het te betalen bedrag. Mocht er een reden zijn 
waarom uw kind mogelijk niet optimaal kan functioneren tijdens een of meerdere lessen, vernemen wij 
het graag, zodat we hiermee rekening kunnen houden.  

De factuur van het CBO Vooruitwerklab wordt altijd gericht aan de aanvrager(s). Wij versturen de 
factuur voor de start van het lab. Wij houden de aanvragers verantwoordelijk voor een tijdige 
betaling van de factuur. Indien de factuur aan iemand anders gericht dient te worden, vult u dan 
hieronder in aan wie de factuur geadresseerd dient te worden. Tevens hebben wij een schriftelijk bewijs 
nodig dat deze persoon/organisatie zorg zal dragen voor de betaling, dit mag per brief of mail kenbaar 
gemaakt worden. 

Organisatie:

T.a.v.

Adres:

Postcode en plaats: 

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

De tarieven aangegeven in dit formulier gelden vanaf november 2022. 
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