Intakeformulier nieuwe leerlingen
OBS JPF Steijaertschool
Hazerswoude, ……………………………
Aan de ouder(s)/verzorger, -ster(s) van ……………………………………………………………..
Zoals u hebt kunnen lezen, is de invulling van het intakeformulier onderdeel van de
toelatingsprocedure op de scholen van SOPORA.
Wij verzoeken u dit formulier vóór …………………………………………… weer op school in te
leveren. Naar aanleiding van het ingevulde formulier volgt er een gesprek met de
schoolleider/intern begeleider/groepsleerkracht.

Volledige naam van het kind ………………………………………………………………
Geboortedatum

………………………………………………………………

Invuldatum

………………………………………………………………

Heeft uw kind peuterzaal bezocht?

ja/nee

Zo ja, welke? (naam en adres) ……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Is er een ‘peuterrapport’ beschikbaar?
Zo ja, graag een kopie bijvoegen.

ja/nee

Zijn daarover bijzonderheden te melden?

ja/nee

Heeft uw kind de kinderopvang bezocht?

ja/nee

Zo ja, waar? (naam en adres) ………………………………………………………………
………………………………………………………………

Zijn daarover bijzonderheden te melden?

Mag de school informatie inwinnen bij de (peuter)school en/of kinderopvang?

ja/nee

Baby- en peutertijd
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de zwangerschap en/of babytijd?

ja/nee

Zo ja, welke?

Heeft uw kind ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt?
Zo ja, welke?

Gezondheid/medische gegevens
Is uw kind gezond?

ja/nee/soms

Slaapt uw kind goed?

ja/nee/soms

Is uw kind zindelijk?

ja/nee/bijna

Zijn er bijzonderheden rondom het eten?

ja/nee/soms
Zo ja, relevant voor school is:

ja/nee

Is er sprake van bijzondere ziekten of
afwijkingen?

ja/nee
Zo ja, relevant voor de school is:

Is er sprake van allergieën?

ja/nee
Zo ja, relevant voor de school is:

Gebruikt uw kind medicijnen?

ja/nee
Zo ja, relevant voor de school is:

Is uw kind onder behandeling van:
- Kinderarts
- Logopedist
- Fysiotherapeut
- Ander/andere instelling

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
Zo ja, welke?

Taal-/denkontwikkeling
De moedertaal van uw kind is:
Wordt er thuis een tweede taal gesproken?

ja/nee
Zo ja, welke?

Uw kind spreekt duidelijk en is goed
verstaanbaar?

ja/nee/soms

Uw kind begrijpt goed wat er gezegd
wordt.

ja/nee/soms

Uw kind kan met woorden duidelijk maken
wat hij/zij wil vertellen.

ja/nee/soms

Komt er in de familie Dyslexie voor?

Zo ja, bij wie?

Zijn er bijzonderheden in de
ja/nee/soms
spraakontwikkeling?
Denk hierbij bijv. aan:
Zo ja, welke?
- Heeft uw kind logopedie gehad?
- Is uw kind laat (na het 2e levensjaar)
gaan praten?

Heeft iemand uit uw naaste familie
logopedische begeleiding gehad?

ja/nee
Zo ja, welk familielid?

Motorische ontwikkeling
Beweegt uw kind graag?

ja/nee

Hoe beweegt uw kind zijn/haar lichaam?

soepel/weinig soepel/houterig

Heeft uw kind problemen met het
evenwicht?

ja/nee

Botst en valt uw kind vaak?

ja/nee

Denkontwikkeling
Is er sprake van een vertraagde
ontwikkeling?

ja/nee
Zo ja, zijn hierover bijzonderheden te
vermelden?

Is er sprake van een versnelde
ontwikkeling?

ja/nee
Zo ja, zijn hierover bijzonderheden te
vermelden?

Gezinsomstandigheden
Zijn er bijzondere gebeurtenissen in het
gezin, die van invloed kunnen zijn op hoe
uw kind zich voelt of gedraagt?

ja/nee
Zo ja, welke?

Worden er thuis specifieke
gewoonten/regels gehanteerd die van
invloed kunnen zijn op het gedrag op
school?
Zijn er nog belangrijke onderwerpen die u
in het aanstaande gesprek expliciet wilt
bespreken en die belangrijk zijn voor de
aanmelding van uw kind?

ja/nee
Zo ja, welke?

ja/nee
Zo ja, welke?

Wat zijn uw verwachtingen van onze school
in verband met plaatsing van uw kind?

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats ……………………………………………………….

Datum ……………………………………………………

Naam en handtekening ouder(s)/verzorger, -ster(s)

………………………………………………………………….

…………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………….

Naam en handtekening schoolleider

…………………………………………………………………..

…………………………………………………….

