Vragenformulier bij aanmelding van leerlingen
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Inleiding
Als team vinden we het belangrijk om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen in zijn ontwikkeling.
Om uw kind een optimale start te geven willen wij u vragen onderstaande vragen volledig in te vullen.

Vragenlijst
Gegevens leerling
Naam

: ________________________________

Geboortedatum

: ________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
Eigenschappen van uw kind
Wilt u hieronder aankruisen welke eigenschappen u in uw kind herkent?
○ spontaan
○ zelfverzekerd
○ teruggetrokken
○ vrolijk
○ bijdehand
○ rustig
○ driftig
○ gezellig
○ uitdagend
○ levendig
○ gespannen
○ passief
○ open
○ gemakkelijk
○ lief

○ veeleisend
○ actief
○ verlegen
○ druk

○ sociaal
○ somber
○ zorgzaam
○

Opvoeding
Wat vindt u belangrijk in de opvoeding? ________________________________________________________________________________
Ervaart u problemen bij het opvoeden van uw kind? ____________________
Heeft u hiervoor professionele hulp of ondersteuning ingeroepen? ___________________________________________________________
Cognitieve ontwikkeling (zet een kruisje in betreffende kolom)
Uw kind
Ja
Nee
Kan intensief met iets bezig zijn
Werkt of speelt geconcentreerd
Is snel ontmoedigd als iets niet lukt
Verveelt zich snel
Maakt af waar hij/zij aan begon
*Is ondernemend
*Is nieuwsgierig
*Stelt veel vragen
*Bedenkt ‘creatieve’ oplossingen

Soms

Sociaal-emotionele ontwikkeling (zet een kruisje in betreffende kolom)
Uw kind
Ja
Nee
Soms
Is blij en opgewekt
is zeker van zichzelf
Is snel angstig
Komt goed voor zichzelf op
Vraagt hulp als het nodig is
Speelt met andere kinderen
Heeft vaak ruzie
Helpt andere kinderen
Spraak-taalontwikkeling (zet een kruisje in betreffende kolom)
Uw kind
Ja
Nee
*Spreekt in hele zinnen
*Spreekt verstaanbaar/duidelijk
*Kent de betekenis van veel woorden
*Heeft interesse in letters en lezen
*Heeft interesse in hoeveelheden en getallen
*Heeft een goed geheugen
*Is geïnteresseerd in de wereld om zich heen
*Weet veel over verschillende dingen
Leest graag boekjes

Soms

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen
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Kent de namen van de kinderen in de groep
(kinderdagverblijf, voorschool,
peuterspeelzaal)
Kan liedjes onthouden
Motorische ontwikkeling
Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de grote motoriek(bewegen, lopen, fietsen, aankleden ed.) _________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de kleine motoriek (tekenen, kleuren, puzzelen, knoopjes vastmaken ed.) _____________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Medische informatie
Volgt uw kind het Rijksvaccinatieprogramma?

 ja /  nee

Heeft uw kind een allergie?

 ja /  nee

Zo ja, waar is uw kind allergisch voor? _________________________________________________
 ja /  nee

Gebruikt uw kind medicijnen?
Zo ja, welke medicijnen? ____________________________________________________________

Is uw kind onderzocht of onder behandeling (geweest) door een paramedische discipline (bijv. ergotherapie, fysiotherapie, logopedie,…)
of door een psycholoog, psychiater of orthopedagoog?
Zijn er overige bijzonderheden die belangrijk zijn om te melden bv. fysiotherapie, logopedie, speciale begeleiding

Algemeen
 ja /  nee

Wordt er thuis Nederlands gesproken?

Welke tweede taal wordt gesproken? ___________________________________________________________________
Komen er in de familie lees-/spellingsproblemen voor?

 ja /  nee

Heeft u de indruk dat er bij uw kind sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong?

 ja /  nee

Zo ja, waar blijk dat uit? ________________________________________________________________________________
Komt er hoogbegaafdheid voor in de familie?

 ja /  nee

Heeft u de indruk dat uw kind meer dan gemiddelde zorg nodig heeft?

 ja /  nee

Zo ja, waar blijkt dat uit? _______________________________________________________________________________
Zijn er ingrijpende gebeurtenissen voor uw kind geweest (bv een echtscheiding, ziekenhuisopname, verhuizing)

______________________________________________________________________________________________
Deze vragenlijst is volledig en naar waarheid ingevuld door vader/moeder/beide ouders (verzorgers)
Plaats

Handtekening

: _______________________

Datum : ________________________

ouder/verzorger (1)

ouder/verzorger (2)

: ________________________

_________________________
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