Tormentilstraat 71
7322 KH Apeldoorn
Tel.: 055- 3662699
Mail.: mheen@leerplein055.nl

Informatie van de ouders over hun kind

Aan de ouders/ verzorgers

van……………………………………………………………………………………………………………………

Als ouder bent u degene die uw kind het beste kent. Voor ons als school is het belangrijk om
alvast wat informatie over het kind te hebben, zodat we meteen de goede insteek kunnen
maken. Is uw kind bijvoorbeeld allergisch ergens voor? Gebruikt het medicijnen? Maar ook
informatie die betrekking heeft op de ontwikkeling van uw kind zoals: komt er dyslexie voor in
de familie, kan uw kind opvallend meer dan andere kinderen? Heeft uw kind wat meer de tijd
nodig om aan nieuw situaties te wennen? Is het bang voor bepaalde dingen ( ballonnen,
dieren, bepaalde geluiden? Kortom, ieder kind is anders en alleen u kunt ons vertellen wat de
bijzonderheden van uw kind zijn.
Wij vragen u dan ook bijgaand vragenformulier in te vullen en gelijk met het inschrijfformulier
af te geven of terug te sturen naar school.
Uiteraard behandelen we de door u verstrekte informatie vertrouwelijk.

Alvast bedankt voor uw medewerking
Het team van Jenaplanschool De Mheen
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A. Levensgeschiedenis
1.Hoe was uw kind als baby en peuter? ( passief/actief; wanneer begon uw kind te kruipen/lopenfietsen. Wanneer
begon het te praten woordjes, zinnen?)

2. Relatie met broertje en zusjes: ( b.v is uw kin de oudste, jongste in het gezin. Zijn er bijzonderheden te melden
over broertjes en/of zusjes

3.Bijzondergebeurtenissen in het gezin ( geboorte in het gezin, ziekte, ziekenhuisopname, echtscheiding
verhuizing, sterfgeval etc.)

4. Gegevens over vorige opvang ( speelzaal, dagverblijf/basisschool..welke en hoe vaak per week.)
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Is er externe hulp geweest voor het kind/ het gezin?: Ja/ Nee

Op medisch vlak: (Wie, waarvoor?bijv.: Kinderarts, KON arts, Oogarts, Logopediste, fysiotherapeut. Graag de
naam van de handelaar vermelden.

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, wat en waarvoor?

Op opvoedkundig vlak : ( b.v Jeugdzorg, Lindenhout, Intravert, Ervaringshuis etc. waarvoor?
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B.

Ontwikkelingsgegevens

1.Zelfstandigheid en zelfredzaamheid ( kan uw kind zich zelf aan- en uitkleden, naar het toilet gaan etc.)

2. Sociale vaardigheden ( hoe is omgang met andere kinderen en volwassenen inde buurt en de familie.
Verwachtingen t.a.v aan sluiting vinden in de groep.

3.Emotionele ontwikkeling ( wat is de grondhouding van het kind? Bijv.: opgewekt, spontaan, teruggetrokken, wat
maakt het kind bang, boos, teruggetrokken en hoe daar mee om te gaan; zijn er geruststellende bezigheden,
voorwerpen, speelgoed voor het kind.)

4. Spelontwikkeling( favoriete spelactiviteitenvan uw kind: binnen en buiten, voorkeur voor speelgoed, en
speelkameraadjes, speelt graag alleen, samen of beiden. Speelt langdurig, kort of gemiddeld. Heeft uw kind
fantasie, speelt het bij anderen zonder u)
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Ander belangrijke informatie over uw kind

Hebt u nog andere informatie die voor school van belang is, maar die u niet op dit formulier kwijt kan,
voeg die dan toe in een bijlage. Mocht u behoefte hebben aan een extra persoonlijk gesprek, maak
dan hiervoor een afspraak met de stamgroepsleider of met de directeur van de school.
De informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zal uitsluitend voor
onderwijsdoeleinden worden gebruikt.
Met de ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het schoolbeleid zoals beschreven in de
schoolgids.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats na een intakegesprek met de intake coördinator of de directeur
van de school.
Aldus naar waarheid ingevuld:

Datum…………………………………………………………………te ( plaats)………………………………………………..
Naam : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Handtekening
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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