Intredevragenlijst

Beste ouder of verzorger,
Uw zoon of dochter gaat binnenkort naar school.
Op onze school willen wij goede leerlingenzorg bieden, wat inhoudt dat wij de leer- en
gedragsontwikkeling van alle kinderen zo goed mogelijk willen ondersteunen en begeleiden.
Het is immers de bedoeling dat uw kind niet alleen veel dingen leert, maar bovendien een
plezierige basisschoolperiode beleeft.
Het is voor de begeleiding van uw kind daarom van groot belang dat wij direct vanaf het begin
zijn geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind en mogelijke risicofactoren rond deze
ontwikkeling.
Daarom willen wij u vragen bijgaande vragenlijst in te vullen.
In sommige gevallen gaat het om gevoelige informatie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u
dit liever ook in een persoonlijk gesprek toelicht.
Als u vragen heeft of als u zelf een afspraak wilt maken voor een gesprek kunt u bellen met de
groepsleerkracht van uw kind.
Telefoonnummer 035-6035678.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
Namens het team van Openbare Daltonschool de Buut

Wet op de Persoonsregistratie
De informatie die wij over uw kind
ontvangen, valt onder de Wet op de
Persoonsregistratie. Dit houdt in dat wij
de leerling-gegevens vertrouwelijk
behandelen en bewaren.
Welke leerlinggegevens mag de
basisschool bewaren van mijn kind?
Uitgebreide informatie hierover vindt u
op de website www.postbus51.nl
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Gegevens Kind

Roepnaam:
Voornamen:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geboorteland:

1.

Uw gezinssituatie

1.1

Hoe is uw gezin samengesteld?
Geef aan uit welke gezinsleden uw gezin bestaat en geef de leeftijd van de kinderen aan.

1.2

Wat is de plaats van het kind in de kinderrij? (enige kind, eerste, tweede etc. ).

1.3

Als er bijzonderheden zijn in de gezinssituatie (bv. pleegkind, adoptiekind) kunt u die hier
vermelden.
Wij raden u dan aan eerst de rest van de vragenlijst door te nemen want sommige onderwerpen,
zoals scheiding, komen later nog aan bod.
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2.

Voorbereiding op de basisschool

2.1

Heeft het kind op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gezeten? Zo ja, kunt u aangeven
welke?

2.2

Heeft u deelgenomen aan een ouder-kindcursus zoals zwemmen, muziek, Opstap, Spel aan huis
enzovoort?

2.3

Zijn er in de voorschoolse ontwikkeling signalen te vinden die duiden op een
Ontwikkelingsvoorsprong of –achterstand?

2.4

3.

Komt hoogbegaafdheid in de familie voor?

Algemene Ontwikkeling
Kunt u aangeven wat op uw kind van toepassing is?
ja

nee

wisselend

3.1

Eet en drinkt goed.

0

0

o

3.2

Slaapt goed.

0

0

o

3.3

Is overdag zindelijk.

0

0

o
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3.4

Is ’s nachts zindelijk.

0

0

o

3.5

Kan zelf zijn schoenen aan doen.

0

0

o

3.6

Kan zelf zijn jas aan doen.

0

0

o

Ruimte voor toelichting

4.

Motorische ontwikkeling
Zijn er er bijzonderheden te noemen over:

4.1

de ontwikkeling van de grove motoriek, zoals het leren kruipen, lopen, zich aankleden
enzovoort.

4.2

de ontwikkeling van de fijne motoriek, zoals oog-handcoördinatie bewegingen, tekenen,
kleuren, puzzelen, knoopjes vastmaken, gebruik van bestek, enzovoort.

4.3

Heeft uw kind fysiotherapie (gehad)?
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5.

Spraak- en taalontwikkeling
toelichting

4.3

Hoe is de spraakontwikkeling verlopen?
vroeg, laat, gemiddeld

4.4

Welke taal of talen spreekt het kind thuis?
Dit kan ook een dialect zijn.

4.5

Spreekt uw kind al goed verstaanbaar
Nederlands?

Ja / nee

4.6

Kan het kind al goed onder woorden
brengen wat het bedoelt?

4.7

Wat vindt u van de woordenschat van het kind?
vergeleken met leeftijdsgenoten

4.8

4.9

Komen in uw gezin of familie lees-/ of
spellingsproblemen voor zoals dyslexie?

Heeft uw kind logopedie (gehad)?
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6. Sociaal-emotionele ontwikkeling
Welke opvallende dingen kunt u vertellen over het kind op het gebied van:
6.1

Het karakter van uw kind.
Denk aan vriendelijk, gesloten, opvliegend, ‘makkelijk’ kind, ‘moeilijk’ kind, enzovoort.

6.2

Heeft uw kind ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt of spelen deze op dit moment?
Zoals bijvoorbeeld een ongeluk, overlijden van verwanten, ziekenhuisopname, scheiding van
ouders, verhuizing, ziekte van ouders, woonomstandigheden, verslaving in het gezin zoals
alcohol-, drugs- of gokverslaving, ondertoezichtstelling (gezinsvoogd).

7.

Gezondheid van uw kind

7.1

Zijn er bijzonderheden te melden over de gezondheid van uw kind? Dit kunnen ook
gezondheidsproblemen zijn die ondertussen verholpen zijn. Denk bijvoorbeeld aan: Ziektes,
ongevallen, handicap, allergieën of andere gevoeligheden, medicijngebruik.

7.2

Is uw kind ingeënt volgens het rijksvaccinatieprogramma (vaccinaties die op het
consultatiebureau worden gegeven)?
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7.3

Ziet het kind goed of zijn er bijzonderheden wat betreft het zien/ de ogen?

7.4

Hoort het kind goed of zijn er bijzonderheden wat betreft het horen/ de oren?

8.
Scheiding
Onderstaande vragen zijn alleen van toepassing in geval van scheiding.
7.5

Wanneer heeft de scheiding plaatsgevonden en hoe oud was het kind op dat moment?

7.6

Is er sprake van co-ouderschap met de andere ouder of is er een bezoekregeling? Geef aan wat
van toepassing is.

7.7

Wie heeft de voogdij over het kind?

7.8

Wordt het ouderschap gedeeld met een nieuwe partner?
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Ondertekening
Datum:
Plaats:
Handtekening ouder of verzorger:

