Steunpunt autisme noordelijk Zuid Holland
Aanmelding consultatie
Datum
Naam van de school/instantie
Adresgegevens:

Naam van de leerling
Geboortedatum van de leerling
Groep en leerkracht/docent
Groepsverloop
Diagnose
Contactpersoon
Telefoonnummer
U wenst wel/geen verslag zie kosten
Doorverwezen via

Wel/ geen verslag
Internet
Folder
Anders, nl.

Kosten eenmalige consultatie
Per 1 augustus 2014 zijn er kosten verbonden aan een eenmalige consultatie.
Voor een consultatie zonder verslag zijn de kosten EUR 375,=
Voor een consultatie met verslag zijn de kosten totaal EUR 600,=
Wanneer een samenwerkingsverband een contract heeft met het Steunpunt autisme worden de kosten door
het Samenwerkingsverband met het Steunpunt verrekend.
Heeft het samenwerkingsverband geen contract met het Steunpunt dan wordt de een nota vanuit het
Steunpunt verzonden naar de school.
Steunpunt Autisme contacten met de volgende samenwerkingsverbanden:
SPPOH (Den Haag PO), SPOW (Westland PO) en SWVVO Delflanden (Delft VO)

Omschrijving van het probleem:
Kort, steekwoorden,probleem/zorg.

Wat is er aan gedaan:

Wat is de hulpvraag:
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Steunpunt autisme noordelijk Zuid Holland
Voor de bespreking is het belangrijk dat:
- Het formulier ingevuld naar ons wordt opgestuurd per mail.
- De ouders/verzorgers toestemming geven voor een beknopt dossieronderzoek
(zie formulier “toestemming ouders/verzorgers”).
- Er geobserveerd kan worden in de klassensituatie.
- Stuur dit formulier en de toestemming van de ouders/verzorgers per mail naar de
steunpuntfunctionaris naar keuze.
De Consultatie wordt aangevraagd bij de volgende functionaris:
(Graag aankruisen bij welke functionaris de aanvraag wordt aangevraagd.)
□ Regio Den Haag PO en VO
Regio Zoetermeer PO en VO
Regio Leiden, Duin en Bollenstreek

□ Regio Westland PO en Delft VO

□ Regio Westland VO

Caroline Zoon
Steunpunt autisme Den Haag
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
tel: 06-12208161
e-mail: carolinezoon@steunpunt-autisme.nl
Cissy Canninga
Steunpunt autisme Delft
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
tel: 06-42405075
e-mail cissycanninga@steunpunt-autisme.nl
Marieke Schackmann
Steunpunt autisme Delft
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
tel: 06-47023933
e-mail mariekeschackmann@steunpunt-autisme.nl
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