
VERZENDFORMULIER
DREMPELTEST / LEERMOTIVATIETEST / TUSSENTEST

Voor het verzenden van de antwoordformulieren zijn twee dingen nodig:

1. De antwoordformulieren van de leerlingen. Er kunnen maximaal 39 leerlingen in een keer worden
verwerkt. Van de leerlingen die in één bundel worden aangeleverd, ontvangt u een individueel rapport en een
groepsoverzicht voor het geheel.

- Hebt u méér dan 39 leerlingen? Dan moet u een extra bundel maken.
- Leerlingen van meerdere locaties kunnen in dezelfde bundel, maar als u van uw locaties een apart

overzicht wilt, dan moet u ze als aparte bundels versturen.

2. Dit verzendformulier op uw PC volledig invullen (óók de leerlingnamen als u deze op het leerlingprofiel en
groepsoverzicht wilt hebben) en uitprinten (één voor elke bundel). Met de hand ingevulde formulieren kunnen
niet worden verwerkt.

Telefoonnummer

Leerlingen met gewicht > 0* Leerlingen met IQ-berekening*

Datum

/ /

Uw gegevens:

Schooltype
BO SBO PRO VMBO brede brugklas havo/vwo

Leerlinggewicht groter dan 0
aangegeven op antwoordformulier?

IQ-vakje gemarkeerd op
antwoordformulier?

Leerlingen

Aantallen:

Maak kopieën van de antwoordformulieren en bewaar deze. Stop de originelen in een stevige
enveloppe (de formulieren mogen niet beschadigd raken)

en stuur het geheel op naar:

Boom test uitgevers
Postbus 15970

1001 NL Amsterdam

Schoolnaam

Contactpersoon

Straatnaam Huisnummer

Postcode

-

Plaats

Email

* Geldt niet voor de LMT.

(incl. lwoo) (vmbo/havo/vwo)

11622
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