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Naam van het kind :………………………………………………………………….. 

 

 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………… 

 

 

Jongen/ meisje*  

 

 

Datum eerste schooldag: ………………………………………………………….. 

 

 

Leerkracht (en): ……………………………………………………………………… 

 

 

Invuldatum: …………………………………………………………………………… 

*  doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Algemeen 

Uw kind is acht jaar bij ons op school. We zijn dus de komende jaren samen 

verantwoordelijk voor uw kind, het contact tussen u en ons is daarbij heel 

belangrijk! Als de ontwikkeling van uw kind anders verloopt dan we op school 

en thuis zouden willen, dan verwachten wij van u dat we -na goed overleg- 

gezamenlijk actie ondernemen. Vroeg signaleren leidt veelal tot de beste 

resultaten! 

Wij vinden het heel belangrijk dat we elkaar ontmoeten en informeren en 

verwachten van u dat u aanwezig bent op de door school georganiseerde 

activiteiten. Wij houden u op de hoogte van speciale gebeurtenissen, 

algemene schoolzaken en de vorderingen van uw kind. Houdt u ons op de 

hoogte van belangrijke gebeurtenissen die thuis spelen?  

U kunt altijd via de groepsleerkracht vragen om een gespreksmoment.  

Aarzelt u niet om bij ons te komen! Het delen van informatie komt uw kind ten 

goede! 

 

Handtekening: ouder(s)/verzorger(s):                                               

 

 

Namens het team: 
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Kindspecifiek 

 

Hoe zou u uw kind omschrijven? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Hoe is de gezinssamenstelling?  

Namen  ouders/verzorgers, broertjes/zusjes. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en/of geboorte? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

Heeft uw kind ernstige ziekten gehad of is er sprake van een lichamelijke 

beperking? 

  

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

Is uw kind onderzocht / begeleid door een 

medisch specialist    O ja  O nee 

logopedist(e)   O ja  O nee 

fysiotherapeut              O ja  O nee 

VTO team 

ander(e) instelling    O ja  O nee 

Is er informatie beschikbaar voor het kinddossier en mag de school daar gebruik 

van maken? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Heeft uw kind last van bepaalde allergieën? 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Heeft uw kind in uw ogen ingrijpende dingen meegemaakt (b.v. 

ziekenhuisopname, sterfgeval)? 

 

 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig tegenaanloopt? 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Babyperiode 

 

Zijn er bijzonderheden te vermelden over de babyperiode? 

 

 

 

levendig, interesse voor omgeving     O weinig      O gemiddeld.   O veel 

zitten    (6-8 maanden)   O eerder     O gemiddeld     O later 

kruipen (8-10 maanden)              O eerder     O gemiddeld    O later 

staan    (14-16 maanden)   O eerder      O gemiddeld    O later 

brabbelen (7-14 maanden                      O eerder      O gemiddeld    O later 

 

 

 

 



                     Intakeformulier nieuwe leerling 

4 

 Peuterperiode 
 

Zijn er bijzonderheden te vermelden over de peuterperiode? 

 

 

 

 

 

motoriek                                                              

(klimmen, springen, fietsen op driewieler)     O ja      O nee 

lopen (14-16 maanden)               O eerder   O gemiddeld   O later 

praten in 2-woordzinnen (18-20 maanden)    O eerder   O gemiddeld   O later 

geconcentreerd spelen               O ja   O nee    

interesse voor voorlezen/prentenboeken        O ja   O nee 

 

 

 

Start basisschoolperiode 
Kleuterperiode (op dit moment) 

 

Denkt u dat uw kind het aankan                      O ja   O nee 

om de hele dag naar school te gaan? 

 

Gedrag: 

emotioneel stabiel                                           O ja   O nee 

driftig                                       O ja   O nee       O soms 

agressief                                               O ja   O nee        O soms 

flexibel                                      O ja   O nee     

faalangstig                            O ja   O nee        O soms 

gaat makkelijk om met minder bekenden       O ja   O nee 

kan het al rekening houden met anderen       O ja   O nee 

kan het accepteren dat een ander zegt          O ja   O nee 

wat er moet gebeuren 

 

 

Redzaamheid: 

kleedt zich zelfstandig aan en uit              O ja   O nee 

gaat zelfstandig naar het toilet (zindelijk)       O ja   O nee 

 

 

Taalontwikkeling: 

kan uw kind een gesprekje voeren,                O ja   O nee  O soms 

een kort verhaaltje vertellen?                          O ja   O nee  O soms  

is uw kind verstaanbaar?                               O ja   O nee  O soms 

opmerkingen: 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Thuistaal(talen: ……………………………………………………………………………. 

 

Omgevingstaal(talen)……………………………………………………………………… 

 

wordt uw kind  voorgelezen?                       O ja   O nee  O soms 

kan het kind luisteren tijdens het voorlezen?  O ja   O nee   

reageert uw kind n.a.v. het verhaal?              O ja  O nee  

is uw kind lid van de bieb?                             O ja  O nee 

 

 

Spel en bewegen:  

beweegt uw kind zich soepel?                        O ja   O nee   

kan het kind al knippen?               O ja   O nee   

kan uw kind al wat tekenen/ knutselen?         O ja   O nee  

voorkeur spel                                                 O buiten O binnen 

samenspel                                                      O ja   O nee 

 

Denkontwikkeling: 

stelt het kind (waarom)vragen?               O ja   O nee  O soms 

 

Leermoeilijkheden:         

Komen er in de familie bijzonderheden voor die van invloed kunnen zijn op de 

ontwikkeling? 

 

O ja Namelijk,………………………………………………………………………………………. 

O nee 

 

Versnelde ontwikkeling 

Is al bezig met letters en cijfers              O ja  O nee  

  

Grote interesse voor ………………………………………… …………………………… 

Kan opvallend goed logisch redeneren          O ja   O nee 

Is taakgericht                          O ja   O nee 

Vraagt om nieuwe uitdagingen                       O ja   O nee 

 

 
 


