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ENTREEFORMULIER - DIT IS MIJN KIND 

Lees voor het invullen de toelichting op de aanmelding. 

Dit formulier (samen met het inschrijfformulier) 
op school inleveren. 

Bij het verwerken van de gegevens houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

A - GEGEVENS VAN DE LEERLING 

Naam van het kind  

Adres ouder/verzorger/voogd (1) *  

Adres ouder/verzorger/voogd (2) *  

Formulier ingevuld door  

Datum van invullen  

 
* alleen invullen als dit adres afwijkt van het adres van de leerling. 
 
 
 
 
 
 
 

HET ONDERSTAANDE GEDEELTE NIET INVULLEN 

 
Dit gedeelte van het formulier wordt samen met u besproken en ingevuld tijdens het intakegesprek. Op dit 
moment hoeft u hier niets in te vullen. 
 

Plaatsing in groep  

Leerkracht  

Zorg voor  

  

  

 

openbare basisschool 

De Gouwaert 
 

Nicolaas van Puttenstraat 20 
3267 AN   Goudswaard  
0186-691400   

 school@gouwaert.nl    

mailto:school@gouwaert.nl
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B - LEVENSGESCHIEDENIS 

Vermeld u bij deze vraag alleen opvallende zaken. 
Als bijvoorbeeld de zwangerschapsperiode en geboorte normaal zijn verlopen, hoeft u daar geen melding 
van te maken. 
 
1. Hoe verliep de zwangerschapsperiode en de geboorte? 

              

              

2. Hoe was het kind als baby en peuter? 

              

              

3. Hoe is de relatie met eventuele broertjes en zusjes? 

              

              

4. Zijn er bijzondere gebeurtenissen te vermelden zoals geboorte in het gezin, ziekte, 
    ziekenhuisopname, scheiding ouders, verhuizing, sterfgevallen, enz.? 

              

              

5. Zijn er gegevens beschikbaar van de peuterspeelzaal en/of van een vorige school? 

              

              

6. Zijn er bijzonderheden in verband met eten, snoepen, drinken, medicijnen, allergie, enz.? 

              

              

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij deze vragen 
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C - ONTWIKKELINGSNIVEAU 

C1 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid 

1. Is uw kind zindelijk?     ja/nee 

2. Kan uw kind zich zelf aan- en uitkleden?   ja/nee 

3. Kan uw kind zelfstandig naar het toilet gaan?  ja/nee 

4. Kan uw kind zelfstandig buitenspelen?  ja/nee 

5. Kan uw kind steppen en/of fietsen?    ja/nee 

6. Is uw kind gewend aan uitstapjes met anderen? ja/nee 

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij deze vragen 

              

              

C2 Sociale vaardigheden 

1. Hoe gaat uw kind om met andere kinderen en volwassenen in zijn/haar buurt? 
    (familie, kennissen, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) 

              

              

2. Wat zijn uw verwachtingen over de aansluiting bij andere kinderen op school? 

              

              

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij deze vragen 

              

              

C3 Emotionele stabiliteit 

1. Wat maakt uw kind boos, angstig of teruggetrokken en hoe gaat u daar als ouder/verzorger mee om? 

              

              

2. Zijn er geruststellende voorwerpen (speelgoed bijvoorbeeld) of bezigheden voor uw kind? 

              

              

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij deze vragen 
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C4 Spelontwikkeling 

1. Wat zijn de favoriete spelactiviteiten van uw kind binnen en buiten? 

              

              

2. Voor welk speelgoed heeft uw kind voorkeur? 

              

              

3. Heeft uw kind voorkeur voor speelkameraadjes? 

              

              

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij deze vragen 

              

              

C5 Taalontwikkeling 

1. Welke taal wordt er thuis gesproken? 

              

2. Kan uw kind handelingen verwoorden? (bijvoorbeeld: ik moet plassen, ik ga spelen) 

              

              

3. Heeft uw kind interesse in tekenen, schrijven, boekjes bekijken, (voor)lezen? 

              

              

Eventuele toelichting en/of opmerkingen bij deze vragen 

              

              

 


