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Dit ben ik formulier. 

(Bijlage bij het aanmeldformulier m.b.t. specifieke gegevens.) 

 

 

 

Zijn er bijzondere gebeurtenissen in het gezin? 
(geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, verhuizing, 
scheiding ouders, , sterfgeval enz.) 
 
 

 

Is uw kind onder behandeling van een arts, 
therapeut of logopedist? 
(Indien ja soort behandelaar, naam en adres). 
 
 

 

 

Zijn er contacten geweest met: 

 Maatschappelijk werk 

 Bureau jeugdzorg 

 Hometraining 

 Psychologen praktijk 

 Integrale vroeghulp 

 Andere instantie 

Graag naam van instantie __________________________________________________________ 

 

Medische gegevens / welzijn van het kind. 
(Denk aan gehoor, gewicht, zicht, eetpatroon enz. 
 
 

 

 

Is uw kind overdag zindelijk?  Ja   Nee 

 

Is er in de familie sprake van 

 ASS 

 ADHD 

 Dyslexie 

 Dyscalculie 

 Hoogbegaafdheid 

 Anders nl (omschrijf) 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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Gegevens peuterspeelzaal / kinderdagverblijf. 

Heeft uw kind een van bovenstaande bezocht?  Ja  Nee 

Indien ja dan graag Naam  

 Adres  

 Postcode  

 Woonplaats  

 Telefoon  

 Contactpersoon  

 

Kan er een warme overdracht plaatsvinden?  Ja  Nee 

(eindgesprek tussen ouders, PSZ en leerkracht van school) 

 

Gaat uw kind een buitenschoolse opvang bezoeken?  Ja  Nee 

Indien ja dan graag Naam  

 Adres  

 Postcode  

 Woonplaats  

 Telefoon  

 Contactpersoon  

 

Ontwikkeling van het kind. 

Geef een korte beschrijving / 
persoonskenmerken van uw kind. (denk 
aan de stemming, wel of niet leuk, hoe 
brengt uw kind de dag door). 
 
 
 
 

 

Wat vindt u belangrijk dat de school weet 
i.v.m. de begeleiding en ontwikkeling van 
uw kind? 
 
 

 

 

Motorische ontwikkeling. 

Valt uw kind regelmatig?      Ja  Nee 

Kan uw kind met Lego, Duplo e.d. bouwen?    Ja  Nee 

Kan uw kind een potlood of stift hanteren?    Ja  Nee 

Kan uw kind een eenvoudige puzzel van 4-6 stukjes maken?  Ja  Nee 

Kan uw kind fietsen op een driewieler?    Ja  Nee 

Kan uw kind op een fiets met steunwieltjes fietsen?   Ja  Nee 

Kan uw kind tegen een bal aan schoppen?    Ja  Nee 

Kan uw kind traplopen?      Ja  Nee 

Heeft uw kind vaardigheden met aan- en uitkleden?   Ja  Nee 

(denk aan ritsen, knopen, drukkers, schoenen) 

Overige opmerkingen 
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Versnelde ontwikkeling. 

Is uw kind al bezig met cijfers en letters?   Ja  Nee 

Gebruikt uw kind moeilijke en andere woorden?  Ja  Nee 

Is uw kind perfectionistisch?    Ja  Nee 

Is uw kind taakgericht?     Ja  Nee 

Vraagt uw kind veel om nieuwe uitdagingen?  Ja  Nee 

 

Spraak- / taalontwikkeling. 

Zijn er bijzonderheden t.a.v. het leren praten van uw kind?  Ja  Nee 

Indien ja, welke? 
 
 
 

 

 

Spreekt uw kind verstaanbaar?        Ja  Nee 

Spreekt uw kind spontaan tegen anderen?       Ja  Nee 

Vertelt uw kind over gebeurtenissen?       Ja  Nee 

Speelt er dyslexie in de familie?        Ja  Nee 

Is er sprake van vertraagde spraak- taalontwikkeling?     Ja  Nee 

Indien ja, door wie is deze vastgesteld?   _________________________________________ 

Leest u thuis voor?         Ja  Nee 

Welke taal wordt thuis gesproken?     Nederlands  Dialect      Anders 

Indien anders, welke?     _________________________________________ 

Is er sprake van meertaligheid?        Ja  Nee 

Wat is de moedertaal?                                                    _____________ 

Spreken ouders/verzorgers thuis hun moedertaal?      Ja  Nee 

Heeft uw kind last van gehoorproblemen?       Ja  Nee 

Is uw kind vaak verkouden (verstopte neus)?      Ja  Nee 

Hoe vaak is uw kind per jaar verkouden geweest tot 4 jaar?    __________keer 

Kan uw kind namen van kennissen en andere kinderen onthouden en vertellen?  Ja  Nee 

Heeft uw kind belangstelling voor boekjes, verhaaltjes, letters en woorden?   Ja  Nee 

 

Rekenontwikkeling. 

Kan uw kind aangeven wat meer, minder of evenveel is?     Ja  Nee 

Kan uw kind de telrij opzeggen van 1 t/m _____      Ja  Nee 

Kan uw kind de kleuren?         Ja  Nee 

Kan uw kind een versje navertellen?       Ja  Nee 

Kan uw kind een liedje zingen?        Ja  Nee 

Kan uw kind een puzzel tot 12 stukken maken?       Ja  Nee 

Kan uw kind ook moeilijkere puzzels maken?      Ja  Nee 

 

Spelontwikkeling / speel- leerbaar gedrag. 

Welke spelactiviteit is favoriet bij uw kind?  

Hoelang kan uw kind zich daarmee bezighouden?  
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Speelt uw kind graag alleen of met anderen?   Ja  Nee    Beiden 

Toont uw kind initiatief tijdens het spelen met anderen?  Ja  Nee 

Wat is van toepassing op uw kind?  

(meerdere keuzes mogelijk) 

 Is intensief ergens mee bezig 

 Werkt of speelt geconcentreerd 

 Is gauw afgeleid 

 Is gauw ontmoedigd als iets niet lukt 

 Kan uit zichzelf met iets bezig zijn 

 Verveelt zich gauw 

 Maakt af waarmee het begin 

 Kan goed spelen als een volwassene meespeelt 

 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. 

Wat is van toepassing op uw kind? 

(meerdere keuzes mogelijk) 

 Heeft plezier in het leven 

 Is zeker van zichzelf 

 Is snel angstig 

 Komt goed voor zichzelf op 

 Uit spontaan emoties 

 Vraagt hulp als dat nodig is 

 Speelt met andere kinderen 

 Heeft vaak conflicten 

 Is snel gefrustreerd 

 Help andere kinderen 

 Is fit en gezond 

 


