
 

 

 

      Intakeformulier  

      (graag ingevuld meenemen naar het intakegesprek) 

 

1. Uw naam: 

2. Adres: 

 

3. Telefoonnr: 06- 

4. E-mailadres: 

 

5. Datum en tijd: 

 

6. Naam van uw kind: 

 

7. Leeftijd/geboortedatum: 

 

8. Naam school:  

Welk niveau doet uw kind? 

In welke groep zit uw kind? 

Naam groepsleerkracht of mentor: 

 

9. Probleemomschrijving: Wat is het probleem? Waar en wanneer doet het zich voor? Wie 

heeft er de meeste problemen mee? Waar merkt u dat aan? Wat zijn mogelijke redenen 

hiervoor? Wat is uw kijk op het probleem? 

 

 

 

Sinds wanneer speelt dit probleem? 

 

10. Hulp op school: wat is er tot nu toe gedaan? 

 

 

 

11. Wat zijn de resultaten van de volgende vakken, indien van toepassing:  

U kunt hier gemiddelde cijfers van de laatste periode invullen. Of A B C D E niveaus.  

Of de DLE’s. 

 

Lezen:     Taal:     Spelling:     Rekenen:      Gym:   WO:     Engels:      Wisk.:   Nask:    Bio: 

 

(wilt u een uitdraai meenemen van het Leerlingvolgsysteem van school?  

Vaak op te vragen bij de groepsleerkracht, mentor of Interne begeleider van uw kind) 

 

 

12. Is uw kind een keer blijven zitten? En zo ja in welke groep? 

 



 

 

13. Hulp buiten school; heeft uw kind ook nog andere hulp gehad? bijvoorbeeld van een 

fysiotherapeut de rekenklas of leesklas, GGZ: Welke hulp? En hoe ging dat? Wat waren 

de resultaten? 

 

 

 

14. Zijn er nog bijzonderheden te vermelden over de lichamelijke of sociaal-emotionele 

ontwikkeling van uw kind, 

Hoe verliep de zwangerschap?       

       

           Hoe verliep de geboorte?       

        

Hoe ging het met omdraaien, kruipen, lopen, fietsen?   

                

       Hoe ging of gaat het met praten? Was of is er sprake van logopedie? 

 

Hoe gaat het met tekenen en schrijven?  

           

Hoe ging het op de peuterspeelzaal?   

 

Hoe ging of gaat het met gym?     

        

Hebben u of uw kind heftige dingen meegemaakt zoals het overlijden van een dierbare, 

verhuizing en/of scheiding? 

 

Kan uw kind goed met zijn emoties omgaan? 

 

 

15. Wat is de positie van uw kind in het gezin?  

 

16. Is er iemand in de familie met een soortgelijk probleem? Welk familielid is dat en wat heeft 

diegene? 

 

 

17. Vindt u het goed wanneer ik contact opneem met de groepsleerkracht, interne begeleider 

of mentor van uw kind?  

 

 

18. Gaat u akkoord met de tarieven en voorwaarden van Zooo Leer Ik Beter!? 

 

 

19. Handtekeningen voor akkoord: 

 

                               Naam 1e ouder                           Naam 2e ouder 

 

 

Akkoord: 

 

 

Plaats en datum: 


