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Gegevens leerling
Achternaam

Voorvoegsels

Roepnaam

Geboortedatum

Geslacht

M

V

7

8

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

School van herkomst
Wat is de naam van de school?

Wat is het volledige adres van de school

In welke groep zat uw kind?

1

2

Is uw kind in een bepaalde groep blijven
zitten?

ja

nee

3

4

5

6

Zo ja, in welke groep?

Wat is de reden dat u uw kind bij onze
school aanmeldt?

Toestemming opvragen informatie
Geeft u toestemming voor het opvragen van gegevens die belangrijk zijn om het onderwijsprogramma van uw kind af te
stemmen?

Medische gegevens
Is er sprake van bijzondere ziekten?

Zo ja, wat moet de school daarvan weten?

Is er sprake van allergieën?

Zo ja, welke allergieën en hoe kunnen we
daar rekening mee houden?

Komt dyslexie in de familie voor?
Zo ja, in welke relatie tot het kind?
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ja

nee

ja

nee

Is uw kind driftig?

ja

nee

Is uw kind overbeweeglijk?

ja

nee

Is uw kind onzeker / faalangstig?

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Hebt u als ouders de school zo geïnformeerd dat zij weet hoe het onderwijs in eerste instantie goed op uw kind kan worden
afgestemd?

ja

nee

Zijn er nog zaken die wij als school over uw kind dienen te weten om het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk aan te
laten sluiten?

ja

nee

Is uw kind onder behandeling van specialisten (geweest)?

Zo ja, welke en wanneer?

Is er sprake van problemen op andere gebieden?

Zo ja, welke?

Persoonlijkheidsgegevens

Opvoedingsgegevens
Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig tegenaan loopt?

Zo ja, welke en heeft u daarvoor hulp
gezocht en bij wie?

Overige zaken
Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind?

Zo ja, welke?

Zo ja, welke?

Ruimte voor opmerkingen

De volgende onderdelen worden tijdens het intakegesprek beantwoord en ingevuld:

Wat is de verwachting van u als ouders met
betrekking tot het leerproces van uw kind?

Afspraken die gemaakt worden tussen
ouders en school:
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Ondertekening ouders / verzorgers / voogden
* ondergetekenden gaan akkoord met de organisatie en uitvoering van de interne zorgstructuur.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend door:

Naam verzorger 1

Naam verzorger 2

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

Pagina 3 van 3

