Vragenlijst intake leerlingen groep 1 en 2
Naam leerling:
ja
Medische gegevens
Zijn er bijzonderheden geweest tijdens de
zwangerschap of de geboorte?
Is er sprake van bijzondere ziekten?
Is er sprake van allergieën?
Op welke manier moet de school hier
rekening mee houden?
Zijn er problemen met de functie van de
zintuigen (ogen,oren e.d.)?
Stottert uw kind?
Is uw kind op dit moment of in het verleden
onder behandeling geweest van een
specialist? Zo ja welke?
Ontwikkelingsgegevens
Peuter
- klimmen, springen, driewieler (2 – 3 jaar)
- praten in 2-woordzinnen (18-20 maanden)
- waarom vragen stellen
- begrip / geheugen
- spelconcentratie gericht op taak
- aandacht bij voorlezen en bekijken
- slaapbehoefte
- is uw kind overdag zindelijk?
Persoonlijkheidsgegevens
Is uw kind sociaal ingesteld?
Is uw kind driftig?
Vertoont uw kind wel eens agressief gedrag?
Is uw kind erg beweeglijk?
Is uw kind bang om iets verkeerd te doen?
Vraagt uw kind veel aandacht?
Algemeen
Heeft uw kind de peuterspeelzaal of een
kinderdagverblijf bezocht?
Ging uw kind hier met plezier naartoe?
Geeft u toestemming om bij deze instantie
eventueel gegevens op te vragen?
Is er contact geweest met bureau
Jeugdzorg?
Geeft u toestemming hier eventueel
gegevens op te vragen?

nee

opmerkingen

Zo ja, welke?







fysiotherapeut
kinderarts
logopedist
kinderpsycholoog
andere:

heel goed / goed / anders
eerder / gelijk / later
gering/gemiddeld/veel
gering/gemiddeld/veel
gering/gemiddeld/veel
gering/gemiddeld/veel
veel / normaal / weinig
ja / nee

Zo ja, welke?

Zo ja, reden.

Maakt u zich ergens zorgen over als het
gaat om de ontwikkeling van uw kind?
Is er binnen de familie sprake van dyslexie?
Is er binnen de familie sprake van
hoogbegaafdheid?
Is er sprake van specifieke zaken in de
gezinssfeer (bijv. bezoekregeling)?

Zo ja, welke?

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden?
Zijn er bijzonderheden binnen de opvoeding waar u regelmatig tegenaan loopt? Zo ja,
kunt u dat beschrijven?

Zelfstandigheid (zelf aan en uitkleden, naar het toilet gaan, buitenspelen)

Sociale ontwikkeling (omgang met kinderen en volwassenen, peuterspeelzaal,
kinderdagverblijf, oppas)

Emotionele ontwikkeling
Wat maakt uw kind gelukkig?

Wat maakt uw kind boos, angstig, teruggetrokken?

Hoe kunt u hem/haar over het algemeen weer kalmeren/geruststellen?

Uit uw kind zich vrij in een groep?

Spelontwikkeling (Favoriete spelactiviteiten, voorkeur voor speelgoed, vriendjes.)

Motorische ontwikkeling (Omgaan met schaar en kleurpotloden, stevig of wankel op de
benen, fietsen)

Taalontwikkeling (In staat handelingen te verwoorden “ik moet plassen”, “ik ga spelen”,
interesse in tekenen, schrijven, boekjes bekijken/lezen, verstaanbaar spreken)

Is er sprake van een voorsprong op een bepaald gebied? Zo ja, op welk gebied?

Ingevuld door:

Invuldatum:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):
Verzoek:
Wilt u uw kind in het vak hieronder een tekening van zichzelf laten maken? Bij voorbaat
dank.

Tekening

