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DIT BEN IK – FORMULIER
Wilt u onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen?
Naam van het kind:
Geboortedatum:
1. Levensgeschiedenis: hoe was uw kind als baby en peuter? Hoe is de relatie met evt.
broertjes en/of zusjes? Is er sprake van bijzondere gebeurtenissen zoals ziekte,
ziekenhuisopname, scheiding of overlijden ouder(s), verhuizing e.d.?

2. Zijn er bijzonderheden m.b.t. eten en drinken (dieet), medicijngebruik of allergieën?

3. Ontwikkelingsgegevens: hoe ver is uw kind qua zelfstandigheid en zelfredzaamheid?
Bijvoorbeeld met zelf aan- en uitkleden, naar het toilet gaan, zindelijkheid, buiten
spelen, steppen, fietsen. Is uw kind gewend aan uitstapjes met anderen te maken?
(Bijvoorbeeld met een ander naar een winkel of het park).

4. Sociale vaardigheden: hoe verloopt het omgaan met andere kinderen en volwassenen
in de buurt? En met familie, kennissen en evt. kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Wat
verwacht u over aansluiting bij andere kinderen op school?

5. Emotionele stabiliteit: wat maakt uw kind boos, angstig, teruggetrokken en hoe gaat
u als ouder(s)/verzorger(s) hier mee om? Zijn er geruststellende voorwerpen
(speelgoed) of bezigheden voor uw kind, waardoor het rustig wordt?
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6. Spelontwikkeling: wat zijn de favoriete spelactiviteiten binnen en buiten? Heeft uw
kind voorkeur voor bepaald speelgoed of bepaalde speelkameraadjes? Hoe is het met de
motorische ontwikkeling gesteld? (Beweging, lopen, kruipen, tekenen e.d.)

7. Taalontwikkeling: wat is de thuistaal? Hoe is de taalontwikkeling verlopen? Is het kind
in staat handelingen te verwoorden? Bijvoorbeeld ‘ik moet plassen’, ‘ik ga spelen’. Heeft
uw kind interesse in tekenen, schrijven en boekjes bekijken/lezen? Hoe is de
ontwikkeling van het gehoor?.

8. Is er bij uw kind sprake van een: (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is)
0 normale ontwikkeling
0 vertraagde ontwikkeling
0 versnelde ontwikkeling: waaruit blijkt de versnelde/vertraagde ontwikkeling volgens u?
9. Hoe zijn de ontwikkelingsgegevens met betrekking tot:
0 leren praten:
0 rollen, kruipen, fietsen, klimmen:
0 woordenschat:
0 omgaan met speelgoed:
0 omgaan met letters en lezen:
0 knutselen,tekenen,schilderen:
0 omgaan met hoeveelheden en getallen:
0 puzzelen:
0 geheugen:
0 spelen/omgaan met andere kinderen:
Zijn er nog andere zaken die u wilt aangeven? Zo ja, dan kunt u deze hieronder
aangeven:

Ondertekening
Naam:

Handtekening:

Naam:

Handtekening:

Datum:
Hartelijk bedankt voor het invullen. Wilt u dit formulier z.s.m. retourneren aan school?

