Intakeformulier kleuters
Dit intakeformulier is bedoeld om die informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om nieuwe kleuters zo goed
mogelijk op te vangen en te begeleiden. Uiteraard wordt deze informatie vertrouwelijk behandeld.

Personalia leerling
Achternaam
Voorna(a)m(en)
Roepnaam
 Meisje

Geslacht

 Jongen

Geboortedatum

Gezinssamenstelling
In welke gezinsvorm groeit uw kind op?
 Getrouwd

 Vader

 Moeder

 verzorger(s)

 Samenwonend

 Gescheiden

 eenoudergezin

Broers en zussen
Naam

geboortedatum

 meisje

 jongen  Zelfde school

Naam

geboortedatum

 meisje

 jongen  Zelfde school

Naam

geboortedatum

 meisje

 jongen  Zelfde school

Naam

geboortedatum

 meisje

 jongen  Zelfde school

In geval van scheiding
Sinds wanneer?
Heeft contact met andere ouder?

 Nee

 Ja

Heeft een regeling met de andere ouder?

 Nee

 Ja

Afspraken rond informatievoorziening van school?

Zijn er in dit geval dingen die voor ons belangrijk zijn om te weten?
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Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
 Nee

Heeft Peuterspeelzaal bezocht

 Ja

Naam Peuterspeelzaal
VVE indicatie

 n.v.t.

VVE Duur (maanden)

 n.v.t.
 Nee

 Ja

Wordt opgevangen door gastouders

 Nee

 Ja

Mag de basisschool informatie ontvangen over VVE?

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

Heeft Kinderdagverblijf bezocht
Naam Kinderdagverblijf

Opvang
Wordt uw kind op vaste dagen opgevangen door anderen dan u zelf?
Zo ja door wie en wanneer?

Dag:

Gaat uw kind op vaste dagen gebruik maken van
de Tussen Schoolse Opvang (TSO=overblijven?)
Zo ja op welke dagen?

Naam:

Welke dagen?

Medische gegevens
Allergieën

 n.v.t.

Medicijnen

 n.v.t.

Diagnose

 n.v.t.

Zijn er dingen die voor ons belangrijk zijn om te weten?

Ontwikkeling
Zijn er met betrekking tot de motorische ontwikkeling bijzonderheden geweest? (B.v. zitten, kruipen, lopen,
tekenen, knippen, fietsen e.d.)
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Heeft uw kind fysio- of ergotherapie (gehad)?

 Nee

 Ja

Zo ja bij wie en hoe lang?

Zijn er met betrekking tot de spraakontwikkeling bijzonderheden geweest? (B.v. laat beginnen met praten,
stotteren, zinsbouw, woordenschat)

 Nee

 Ja

 Nee

 Ja

Is uw kind zindelijk?

 Nee

 Ja

Kan uw kind zelstandig naar het toilet? ()ok zelf de billen afvegen?)

 Nee

 Ja

Kan uw kind zichzelf aan- en uitkleden?

 Nee

 Ja

Uw kind speelt graag same met andere kinderen?

 Nee

 Ja

Uw kind speelt graag alleen?

 Nee

 Ja

Uw kind tekent graag?

 Nee

 Ja

Uw kind knutselt graag?

 Nee

 Ja

Uw kind maakt graag puzzels?

 Nee

 Ja

Uw kind is geïnteresseerd in cijfers?

 Nee

 Ja

Uw kind is geïnteresseerd in letters?

 Nee

 Ja

Heeft uw kind logopedie (gehad)?
Zo ja bij wie en hoe lang?

Is er in de familie sprake van dyslexie?

Redzaamheid

Eventuele opmerkingen:

Speel- en werkgedrag

Eventuele opmerkingen:
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Gedrag en emoties
Uw kind is verlegen?

 Nee

 Ja

Uw kind is snel boos?

 Nee

 Ja

Uw kind is eigenzinnig?

 Nee

 Ja

Uw kind is temperamentvol?

 Nee

 Ja

Uw kind huilt snel?

 Nee

 Ja

Uw kind kan voor zichzelf opkomen?

 Nee

 Ja

Uw kind durft dingen te vragen?

 Nee

 Ja

Uw kind accepteert vaker geen nee?

 Nee

 Ja

Uw kind is overbeweeglijk?

 Nee

 Ja

Uw kind is heel gevoelig voor allerlei prikkels?

 Nee

 Ja

Eventuele opmerkingen:

Eventuele bijzonderheden
Zijn er nog bijzonderhden die hier niet vermeld staan, echter waarvan de school op de hoogte moet zijn?
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Menstekening
We zouden het heel leuk vinden om de allereerste tekening van uw kind die naar onze school komt te mogen
zien.
Zou u uw kind een tekening van zichzelf (menstekening) willen laten maken op dit blad?

Dit ben ik
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