Bijlage 23: Checklist schoolweigering1
Datum:
Naam kind:
Begin schoolverzuim:
Eerder schoolverzuim: ja/nee
Reden van schoolverzuim:
Contact met huisarts geweest: ja/nee
Naam hulpverlener:

Geboortedatum:
Naam school:
Periode:

Ja

Nee

Soms

Het bezoeken van school gaat met forse problemen gepaard, in
die zin dat er een aanhoudende tegenzin of weigering is om
naar school te gaan.
Bij het vooruitzicht om naar school te gaan ontstaan heftige
emotionele onrust en gespannenheid. Deze onrust en
gespannenheid verdwijnen geleidelijk als het kind thuis mag
blijven.
Er is sprake van lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn
en misselijkheid. Deze klachten verminderen als het kind thuis
mag blijven.
De ouders zijn ervan op de hoogte dat het kind niet naar school
gaat.
De ouders zijn onmachtig om het kind naar school te krijgen.
De problemen zijn ontstaan na een vakantie of nadat het kind
een poos ziek thuis is geweest.
Het kind heeft een zeer hechte band met een van de ouders en
verdraagt het niet of met zeer veel moeite om van deze ouder
gescheiden te worden.
Het kind is vaak bezorgd of ongerust dat een van de ouders iets
overkomt.
Het kind heeft moeite om naar bed te gaan.
Het kind is in de loop van de tijd somber of gedeprimeerd
geraakt.
De problemen zijn ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis in
het gezin, de familie of de leefomgeving van het kind.
In contacten met andere kinderen is het kind angstig.
Het kind is niet alleen bang voor school, maar ook voor een
heleboel andere zaken.

Overgenomen uit Jeugdzorg, De Gelderse Roos: Checklist schoolweigering (Huisartsen) –
http://www.renn4.nl/uploads/schoolweigering-checklist.pdf
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Het kind wordt gepest op school.
Er is sprake van antisociale gedragsproblemen met kenmerken
als liegen, stelen en vandalisme.
Totaalscore
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