Samenwerking BTSW en Basisschool Kronenburgh

“We significantly improve quality in life in every field,
leading toward more happiness, creativity en productivity”.
In deze informatiefolder geven wij u meer informatie omtrent de werkwijze van Bureau
Toegepaste Sociale Wetenschappen (BTSW), informeren wij u over het doel en de aard van de
contacten die zullen plaatsvinden en over de afspraken die hierbij van belang zijn.
BTSW voert onderzoek uit dat de Basisschool Kronenburgh nodig heeft bij haar besluit of uw
zoon of dochter op zijn of haar plek is binnen deze school. Belangrijker nog is dat in het
onderzoek de sterke kanten van uw kind in kaart gebracht worden, alsmede zijn specifieke
eigen aardigheden en ontwikkelpunten, waardoor wij de leerkrachten van uitgebreide
handelingsadviezen kunnen voorzien, passend bij uw kind.
De psychologen en orthopedagogen werkzaam binnen BTSW zijn allen universitair opgeleid
op het gebied van psychologie en orthopedagogiek. De psycholoog/orthopedagoog zal ten
aanzien van uw begeleiding alles doen en laten ten aanzien van de zorgvuldigheid,
deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de begeleiding mag worden vertrouwd.
BTSW heeft voor potentieel toekomstige leerlingen van de Basisschool Kronenburgh een vast
onderzoekstarief opgesteld van €1.072,50. In dit traject is in ieder geval opgenomen:
- Een uitgebreid intakegesprek met ouders;
- Gedragsvragenlijsten voor ouders en huidige leerkrachten;
- Persoonlijkheidsonderzoek (o.a. motivatie, doorzettingsvermogen);
- Intelligentieonderzoek (tenzij recentelijk (<2 jaar) een IQ-bepaling heeft
plaatsgevonden);
- Sociaal-emotioneel onderzoek (o.a. zelfbeeld, schoolbeleving, faalangst);
- Uitgebreide verslaglegging van de onderzoeksresultaten, inclusief conclusie en
handelingsadviezen;
- Verslagbespreking met ouders, eventueel in aanwezigheid van toekomstige leerkracht.
Indien daar aanleiding toe is, kan er eveneens voor gekozen worden een van de volgende zaken
in te zetten (inbegrepen bij de vaste onderzoeksprijs, uitsluitend uitgevoerd indien nodig):
- Gedragsobservatie op de huidige school;
- Onderzoek naar de concentratie en impulsbeheersing.
Eventueel kan aanvullend een didactisch onderzoek worden
bijvoorbeeld bij vermoedens van dyslexie of dyscalculie.

uitgevoerd (€390,00),

Binnen twee weken na aanmelding zullen zowel het intakegesprek als de onderzoeksdag
kunnen plaatsvinden, beiden op locatie van de Basisschool Kronenburgh te Rijswijk ofwel de
huidige school. Het onderzoek vindt bij voorkeur plaats op één dag. De resultaten zullen
spoedig na onderzoeksafname met u en de leerkracht besproken worden, eveneens op locatie
van de Basisschool Kronenburgh of huidige school.
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