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Intakeformulier  

 

 
Naam leerling :………………………………………………………………………………………………………..    

  

Geboortedatum: :……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Samenstelling gezin :  0 vader  0 moeder     Aantal kinderen: …………………………………….. 

 

Samengesteld gezin  : ja / nee. Toelichting: …………………………………………………………………… 
                                     

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

Plaats van het kind in  
het gezin:   : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
A. Medische gegevens 

 ja nee Opmerkingen 

Is er sprake van een bijzondere ziekte? 
Zo ja, wat moet de school daarvan weten? 

   

Is er sprake van allergieën? 
Zo ja, wat moet de school daarvan weten? 

   

Gebruikt uw kind medicijnen? 
Zo ja, welke? 

   

Kan uw kind zelf naar de wc?    

Slaapt uw kind ’s middags nog?    

Is er sprake van dyslexie in de familie?    

 

B. Persoonlijkheidsgegeven 

 ja nee Opmerkingen 

Vindt u uw kind extreem beweeglijk?    

Speelt uw kind graag met andere?    

Kan uw kind alleen spelen?    

Is uw kind snel van slag?    

 

C. Opvoedingsgegevens 

 ja nee Opmerkingen 

Zijn er dingen in de opvoeding van uw kind die 
school moet weten? Bijv. qua gedrag. 

   

Zijn er instanties betrokken bij de opvoeding / 
gezin?  

   

Is er een voogd betrokken bij uw gezin?    

 

D. Taalontwikkeling 



   
 

Intakeformulier Mikado 2019-2020 2 

 ja nee Opmerkingen 

Spreekt uw kind een andere taal dan de 
Nederlandse taal? Zo ja, welke? 

   

Spreekt u thuis Nederlands met uw kind?    
Vertelt uw kind graag?    
Wordt uw kind graag voorgelezen?    
Heeft uw kind logopedie (gehad)?    
Hebt u de indruk dat uw kind goed hoort?    

Hebt u de indruk dat uw kind leeftijdsadequaat 
spreekt? 

   

Kan uw kind al snel kleuren benoemen?    

 

E. Bewegen 

 ja nee Opmerkingen 

Heeft uw kind fysiotherapie (gehad)?    

Beweegt uw kind soepel?    

Tekent/knutselt uw kind graag?    

Kan uw kind knippen?    

Kan uw kind zich zelf aan- en uitkleden?    

Is uw kind links- of rechtshandig?  

 

F. Schoolbeleving 

 ja nee Opmerkingen 

Heeft uw kind de peuterzaal bezocht? 
Zo ja, welke? 

   

Heeft uw kind het kinderdagverblijf bezocht? 
Zo ja, welke? 

   

Heeft uw kind een VVE programma gevolgd?    
Heeft uw kind een overdrachtsformulier 
gekregen? 

   

Heeft uw kind zin om naar de basisschool te 
gaan? 

   

 
G. Verwachtingen 
Denkt u dat uw kind (aanpassings) problemen zal krijgen met: 

 ja nee Opmerkingen 

De regels in de groep?    

Het stilzitten?    

Het accepteren dat de leerkracht zegt wat er 
moet gebeuren? 

   

Het rekening houden met anderen?    

Het luisteren?    

Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind?    

Wat verwacht u van de school?    

 

Er is aan dit document wel/geen bijlage(n) toegevoegd. (Indien mogelijk het 

overdrachtsformulier van de peuterzaal of het kinderdagverblijf.) 
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