
Datum ontvangst:________________

Nummer:________________________

In te vullen door de school.

Assalaamu alaykum

Geachte ouders/verzorgers, 

Dit intakeformulier is bedoeld om informatie te verkrijgen die wij nodig hebben om nieuwe leerlingen zo goed mogelijk 
op te vangen en te begeleiden. Ook bekijken we of we de passende zorg kunnen bieden aan uw kind. Uiteraard wordt deze 
informatie vertrouwelijk behandeld. Naar aanleiding van het ingevulde formulier kan er op verzoek van de school of van de 
ouders/verzorgers een nader gesprek volgen. Tijdens dit intakegesprek kunt u de antwoorden eventueel toelichten.

Wij verzoeken u dit formulier zo spoedig mogelijk weer op school in te leveren.

INTAKEFORMULIER      GROEP 3 t/m 8

1       GEGEVENS LEERLING.

Achternaam :______________________________________________  Voornaam: _________________________________________

Geboortedatum :_______________________________________________________________________________________________

2       GEZONDHEID/MEDISCHE GEGEVENS.

Is uw kind gezond?        Ja /nee
Zijn er specifieke allergieën?       Ja /nee 

Zo ja, wat moet de school daarover weten?_______________________________________________________________________

Is er sprake van bijzondere ziekten of afwijkingen?       Ja/nee

Zo ja , wat moet de school daar van weten? _______________________________________________________________________

Gebruikt uw kind medicijnen?       Ja/nee

Zo ja, wat moet de school daarover weten? _______________________________________________________________________

Is uw kind onder behandeling (geweest) van :
0 Kinderarts         Ja/nee
0  Psycholoog/psychiater        Ja/nee
0 Logopedist         Ja/nee 
0 Fysiotherapeut         Ja/nee
0 Andere (instelling)      

Welke?  _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________



3       DE TAAL/SPRAAKONTWIKKELING.

4       GEZINSOMSTANDIGHEDEN.

De moeder taal is: _______________________________________________________________________________________________

Spreekt uw kind duidelijk en is uw kind goed verstaanbaar?    Ja/soms/nee

Zijn er bijzonderheden in de spraakontwikkeling?      Ja/nee
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- Heeft uw kind logopedie gehad?
- Is uw kind laat (na het 2de levensjaar) gaan praten?

Komt er in de naaste familie dyslexie voor?      Ja/nee

Zo ja, wie?______________________________________________________________________________________________________

Heeft iemand uit uw naaste familie logopedische begeleiding    Ja/nee
gehad? 

Zo ja, wie?______________________________________________________________________________________________________

Zijn er bijzondere (traumatische) gebeurtenissen in het gezin, die van   Nee/ja, namelijk:
invloed kunnen zijn op hoe uw kind zich voelt of gedraagt?

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Heeft u als ouders/verzorgers(-sters) nog behoefte bovenstaande nader toe te lichten?  Ja/Nee.

Eventuele opmerkingen: __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

5       ONDERTEKENING.

Plaats:________________________________________________   Datum:_________________________________________________           

Naam en handtekening ouder(s)/ voogd(en):

___________________________________________                                                    ___________________________________________             

___________________________________________                                                    ___________________________________________ 


