Intakeformulier leerling gr. 3 t/m 8

Persoonlijke gegevens kind
Naam

:__________________________________________________________________

Geb.datum

:_______________________(dd-mm-jj)

Adres

:_______________________________

Postcode / Woonplaats : ___________

m/v

____________________

Telefoon: ________________________

Gezinsituatie
Hoe is de samenstelling van het gezin?
………………………………………………………………………………………………………………..
Wat is de plaats van de leerling in de kinderrij (oudste, tweede,etc.)…………………………………………………………
Is uw gezin weleens verhuisd?
0 ja
0 nee
Bent u gescheiden?
sinds ……………………………………………………………………

0 ja

0 nee

Is er sprake van een bezoekregeling voor de andere ouder?

0 ja

0 nee

Welke ouder heeft de voogdij?...............................................................
Bij onder toezichtstelling: wie is de gezinsvoogd?...................................................................
Van welke instantie?.............................................................................................................................
Wordt het ouderschap weer met een andere partner gedeeld? 0 ja

0 nee

Zijn er nog andere huisgenoten?
0 ja
0 nee
Zo ja, welke?..........................................................................................................................................
Is de leerling een adoptie- of een pleegkind?
0 ja
0 nee
Voert de moeder haar eigen naam?
0 ja
0 nee
Zo ja, welke is deze?...............................................................................................................................

Zijn er bijzondere gebeurtenissen in het gezin voorgevallen?

0 ja

0 nee

Zo ja, welke?

0 ziektes/handicap van gezins- of familieleden
0 scheiding van ouders
0 verhuizing
0 sterfgeval
0 anders, nl. …………………………………………………………………………………………………………………………….

Medische gegevens
Zijn er bijzonderheden over de zwangerschap en/of bevalling?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind vaak ziek?

0 ja

0 nee

Heeft uw kind bijzondere ziekten?
0 ja
0 nee
Zo ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Wat moet de school daarvan weten? ……………………………………………………………………………………………………………..
Gebruikt uw kind medicijnen?
0 ja
0 nee
Zo ja, welke?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat moet de school daarvan weten? ……………………………………………………………………………………………………………..
Is uw kind allergisch?
0 ja
0 nee
Zo ja, waarvoor?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat moet de school daarvan weten? ……………………………………………………………………………………………………………..
Zijn er problemen met de oren?
Zijn er problemen met de ogen?
Is uw kind onder behandeling van een specialist?

Zo ja, welke specialist?

0 ja
0 nee
0 ja
0 nee
0 ja
0 nee
0 nu niet meer, maar in het verleden wel

0 medisch specialist, nl. ………………………………………………………………
0 fysiotherapeut
0 logopedist
0 andere hulpverlener, nl. …………………………………………………………..

Waarvoor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gegevens betreffende de motoriek
Heeft uw kind gekropen?
Valt uw kind vaak?
Stoot uw kind vaak iets om?
Kan uw kind al knippen?

0 ja
0 ja
0 ja
0 ja

0 nee
0 nee
0 nee
0 nee

Cognitieve ontwikkeling
Is uw kind nieuwsgierig naar de wereld om hem heen? …………………………………….
Zo ja, waaraan merkt u dat? (Bijv. stelt veel vragen, heeft een ruime belangstelling, observeert veel, etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kan uw kind goed dingen onthouden? ……………………………………………………………………………………………………………..
Hoe lang kan uw kind geconcentreerd met iets bezig zijn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft uw kind interesse in boekjes en lezen?………………………………………………………………
Spreekt uw kind verstaanbaar?
0 ja
0 nee
Stottert uw kind?
0 ja
0 nee
Stelt uw kind waarom-vragen?
0 ja
0 nee
Begrijpt uw kind meestal wat er gezegd wordt?
0 ja
0 nee
Komen er leesproblemen voor in de familie?
0 ja
0 nee
Zo ja, bij wie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spraak – taalontwikkeling
Spreekt uw kind Nederlands?
0 ja
0 matig 0 nee
Spreekt uw kind in goede verstaanbare zinnen?
0 ja
0 matig 0 nee
Verstaat uw kind de Nederlandse taal?
0 ja
0 matig 0 nee
Welk taal wordt er thuis gesproken?,……………………………………………………………………………………………………………
Wat vindt u van de woordenschat van uw kind ten opzichte van andere kinderen van dezelfde leeftijd?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sociaal emotionele ontwikkeling
Welke emotionele kenmerken passen bij uw kind?
0 vaak blij
0 vaak boos
0 vaak verdrietig
0 vaak onverschillig
0 vaak bang
0 teruggetrokken
0 geen bijzonderheden
0 anders, nl.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er in onderstaand lijstje eigenschappen die u van toepassing vindt op uw kind? Zo ja, welke?
0 gevoelig
0 zorgzaam
0 onderzoekend
0 opmerkzaam
0 betrokken
0 initiatiefrijk
0 fantasierijk
0 creatief
0 perfectionistisch
0 gevoel voor humor 0 doorzettingsvermogen
0 kan zich verplaatsen in een ander
0 groot voorstellingsvermogen
Hoe speelt uw kind?
0 liefst alleen
0 vaak met andere kinderen
0 kan al samenspelen
0 speelt veel binnen
0 kan en mag zelfstandig buiten spelen in de directe omgeving van het huis
0 speelt graag met jongere kinderen
0 speelt graag met kinderen van zijn/haar eigen leeftijd
0 speelt graag met oudere kinderen
Heeft uw kind belangstelling voor anderen?
Heeft uw kind al vaste vriendjes of vriendinnetjes?

0 ja
0 ja

0 nee
0 nee

Waar speelt uw kind graag mee?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft uw kind specifieke interesses? Zo ja, welke?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hoe lang kan uw kind geconcentreerd met iets bezig zijn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ervaart u (grote) problemen bij het opvoeden van uw kind?
0 ja 0 nee
Zo ja, hoe verliep dat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Schoolbeleven
Heeft uw kind een kinderdagverblijf bezocht?
0 ja
0 nee
Zo ja, hoe verliep dat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft uw kind de peuterspeelzaal bezocht?
0 ja
0 nee
Zo ja, hoe verliep dat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat vind uw kind ervan om naar school te gaan? Heeft het bepaalde verwachtingen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Is uw kind snel moe?

0 ja

0 nee

Door wie wordt uw kind na schooltijd opgevangen?
Naam

Telefoon

Maandag

………………………………………………………

…………………………………..

Dinsdag

………………………………………………………

…………………………………..

Woensdag

………………………………………………………

……………………….…………

Donderdag

………………………………………………………

…………………………………

Vrijdag

………………………………………………………

………….………………………

Bijzonderheden
Zijn er nadere bijzonderheden waarvan u vindt dat de school op de hoogte moet zijn?
Wilt u deze dan noteren.

Ondertekening
Datum
:
Naam ouder/verzorger :
Handtekening

:

