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RKBS De Wilgen
Femina Mullerstraat 177
2135 MH Hoofddorp
023-5622857
info@bs-dewilgen.nl
www.bs-dewilgen.nl

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij een goede start en voortgang op onze school,
vragen wij u vriendelijk onderstaande gegevens in te vullen.
Naam leerling:

____________________________

Ingevuld door: _____________________________
Zijn er broertjes/zusjes? Graag de naam en geboortedatum hieronder vermelden:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Algemene indruk
Welke emoties en welk gedrag vindt u (duidelijk) bij uw kind passen? (meerdere keuzes zijn
mogelijk). Door eenmaal op het vakje te klikken kruist u het aan.
Mijn kind is:
☐
☐
☐
☐
☐

vrolijk
spontaan
onzeker
zelfstandig
angstig

☐
☐
☐
☐
☐

zelfverzekerd
veeleisend
jaloers
overactief
weerbaar

☐ verlegen
☐ open
☐ rustig
☐ passief
☐ uitdagend

☐
☐
☐
☐
☐

snel boos
levendig
afhankelijk
gesloten
stemmingsgevoelig

2. Betrokkenheid
Mijn kind:
ja
Kan intensief ergens mee bezig zijn
Kan uit zichzelf een tijdje met een spel of taak bezig zijn
Maakt af waar hij/zij mee begonnen is
Vraagt hulp als dat nodig is
Speelt met andere kinderen
Helpt andere kinderen
Kan omgaan met gezag
Zet een kruisje (x) in het bestemde vak
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soms

nee

3. Ontwikkeling


Heeft uw kind voorafgaand aan de basisschoolperiode een peuterspeelzaal bezocht? Ja / Nee



Heeft uw kind voorafgaand aan de basisschoolperiode een kinderdagverblijf bezocht? Ja / Nee



Is er een VVE-traject (voor- en vroegschoolse educatie) geweest? Ja / Nee



Is er een peuterestafette of -overdracht beschikbaar? Ja / Nee
Indien ja, dan verzoeken wij u een kopie in te leveren.



Is er sprake van (voedsel)allergieën en/of medicijngebruik, zoals bijvoorbeeld een epipen?
Indien ja, waarvoor?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Is uw kind zindelijk? Ja / Nee

Verwacht wordt dat een kind, als het naar de basisschool gaat overdag zindelijk is. Indien er
bijzondere omstandigheden zijn, neemt u dan even contact op met de school.


Is uw kind in staat zich zelfstandig aan en uit te kleden? Ja / Nee

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Zijn er bijzonderheden wat betreft de motorische ontwikkeling? Ja / Nee

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Welke talen worden er thuis gesproken?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Als er thuis geen Nederlands wordt gesproken, vanaf welke leeftijd is uw kind met de
Nederlandse taal in aanraking gekomen?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Komen er bijzonderheden voor in de familie (zoals dyslexie, leerproblemen, hoogbegaafdheid,
epilepsie, etc.)? Ja / Nee
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Zijn er bijzondere gebeurtenissen in het gezin geweest (zoals ziekenhuisopnames, ziektes,
scheiding, sterfgeval, verhuizing of adoptie)? Ja / Nee.
Indien ja, wilt u hieronder uw antwoord toelichten.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Wilt u in het onderstaande overzicht aangeven hoe u de ontwikkeling van uw kind ziet?
nee ja
opmerkingen
Heeft uw kind gekropen?
Sprak uw kind in het 2e jaar?
Kan uw kind goed vertellen en zelf vertellen?
Kent uw kind de kleurnamen? Welke?
Leest u uw kind voor?
Zet een kruisje (x) in het bestemde vak
4. Specialisten
 Is uw kind in behandeling geweest bij een specialist? Ja / Nee. Denk hierbij aan logopedie,

fysiotherapie, ergotherapie, KNO, oogarts en/of jeugdzorg.
Indien ja, wat was de reden voor behandeling?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Zijn er problemen met ogen en/of oren?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Belangstelling


Waar heeft uw kind interesse voor?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Overig
Zijn er nog andere zaken die voor ons van belang kunnen zijn m.b.t. de ontwikkeling van uw
kind?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bovenstaande gegevens worden bij ons veilig verwerkt. Bij ondertekening verklaren ouder(s)/verzorger(s)
toestemming te geven bij de verwerking van deze gegevens. Ondertekening door ouder(s)/verzorger(s):
Naam van ouder/verzorger 1

Naam van ouder/verzorger 2

Handtekening

Handtekening

Datum:

Datum:
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7. Fijne motoriek


Wilt u uw kind in dit vak een tekening van zichzelf laten maken?
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