Aanmeldformulier
Sterke Start
Kind observatie, groepsobservatie, deskundigheidsbevordering
Gegevens PSZ/KDV
Naam PSZ/KDV
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Contactpersoon:

:
:
:
:

Datum aanvraag

:

Maak een keuze uit onderstaande producten, kruis aan:
1. 0
2. 0
3. 0

Kind observatie; ga door naar bladzijde 2, Kind observatie
Groepsobservatie; ga door naar bladzijde 3, Groepsobservatie
Deskundigheidsbevordering: ga door naar bladzijde 4, Deskundigheidsbevordering

Verstuur vervolgens het document naar Sterkestart@triade-flevoland.nl
Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon van Sterke Start.
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1.

Kind observatie:

Als u gebruik wilt maken van het product kind observatie vul dan het onderstaande gebied in.
Naam kind
:
Geboortedatum
:
Naam ouders
:
Adres
:
Telefoonnummer
:
E-mailadres
:
Opvangdagen/dagdelen:
Naam groep
:
Naam PM’er
:

(jongen/meisje)

Is deze aanmelding besproken met de gezaghebbende ouders en gaan zij akkoord? Ja / Nee
Ouders geven toestemming om persoonsgegevens van hun kind te delen met betrokken
hulpverleners? Ja/Nee
Handtekening ouder(s):

_________________________________________________________________________________

Hulpvraag

Korte
situatiebeschrijving

Wat is er op de
PSZ/ KDV al
gedaan?

Zijn er andere
professionals
betrokken?

Ja / Nee
Fysiotherapie/ logopedie/ opvoedadviseur/ Integrale Vroeghulp etc.
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Graag
contactgegevens
hier aangeven.

2. Groepsobservatie
Als u gebruik wilt maken van het product groepsobservatie vul dan het onderstaande gebied in.
Belangrijk te weten is dat we de situatie evt. met film in kaart zullen brengen.

Hulpvraag/
aandachtpunten

Korte
situatiebeschrijving

Wat is er op de
psz/ kdv al
gedaan?

Zijn er andere
professionals
betrokken?

Ja / Nee
(pedagogisch) coach

Graag
contactgegevens
hier aangeven.
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3. Deskundigheidsbevordering:
Als u gebruik wilt maken van het product deskundigheidsbevordering vul dan het onderstaande
gebied in.
U kunt o.a. deskundigheidsbevordering aanvragen op het gebied van autisme, spel,
prikkelverwerking, VIB. Mogelijk heeft u een ander onderwerp voor ogen. Hierover gaan wij dan met
u in gesprek.

Op welk gebied wilt u
deskundigheidsbevordering:

Wat is er op de psz/ kdv al
gedaan?

Wie is de doelgroep:
Welke ervaring hebben zij:

Zijn er andere professionals
betrokken?
Graag contactgegevens hier
aangeven.

Ja / Nee
(Pedagogische) coach

Wanneer en waar kan dit
plaats vinden:

Graag volledig ingevulde aanmeldformulier digitaal verzenden aan:
Sterkestart@triade-flevoland.nl
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