cbs “Sjaloom”
Kerkstraat 25
7383 CB Voorst
INTAKE
Medische en sociale gegevens
Medische gegevens
Is er sprake van allergieën?
nee/ ja
Zo ja, wat moet school daarvan weten? ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Is er sprake van bijzondere voorschriften t.a.v. eten en drinken?
nee/ ja
Zo ja, wat moet school daarvan weten ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Is er sprake van een bijzonderheid m.b.t. het gedrag van uw kind? nee/ ja
Zo ja, wat moet school daarvan weten? ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Is uw kind zindelijk?

nee/ ja

Opvoedingsgegevens
Zijn er dingen in de opvoeding waar u regelmatig
tegenaan loopt?
nee/ ja
Zo ja, wat moet school daarvan weten…………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………
Heeft u al eens hulp of advies gevraagd bij opvoedingsproblemen? nee/ ja
Zo ja, wat is er gebeurd………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Taalontwikkeling
Spreekt uw kind goed verstaanbaar?

nee/ ja

Spreekt uw kind spontaan tegen anderen?

nee/ ja

Stottert uw kind?

nee/ ja

Kan uw kind luisteren tijdens het voorlezen?

nee/ ja

Komt er dyslexie voor in de familie?

nee/ ja

Bewegen/ motoriek
Beweegt uw kind zich soepel?

nee/ ja

Doet uw kind aan sport?
nee/ ja
Zo ja, welke?
............................................................................................................
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Redzaamheid
Kan uw kind zichzelf redden met w.c. bezoek?

nee/ ja

Kan uw kind zichzelf aankleden?

nee/ ja

Sociaal – emotionele ontwikkeling
Komt uw kind voor zichzelf op?

nee/ ja

Maakt uw kind snel vrienden?

nee/ ja

Schoolbeleving
Heeft u kind een peuterspeelzaal bezocht?

nee/ ja

Liep uw kind op de peuterzaal tegen probleempjes op?
Zo ja, …………………………………………………………………………………………

nee/ ja

Denkt u dat uw kind zich snel thuis zal voelen in de nieuwe groep? nee/ ja
Verwachtingen
Denkt u dat uw kind scheidingsangst zal vertonen?

nee/ja

Denkt u dat uw kind het lichamelijk aankan?

nee/ja

Heeft u nog aanvullende gegevens over uw kind?

nee/ ja

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Heeft u nog vragen?
nee/ ja
……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………

Handtekening verzorger 1 of verzorger 2:
Naam:
Handtekening:

Dit intakeformulier is op
ontvangen

-

-

door de school

Bij het verwerken van bovenstaande gegevens houdt de
school zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
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