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Naam kind: 

Geboortedatum: 

 
Binnenkort stroomt uw zoon of dochter in als nieuwe leerling binnen OBS de Uitkijktoren. 

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind, vragen we u deze vragenlijst in te 

vullen. Aan de hand van deze lijst gaan we met u in gesprek. Na dit gesprek kan uw zoon/dochter worden 

ingeschreven op onze school. 

 

Persoonlijkheid van uw kind 

Kruis de vierkantjes aan die van toepassing zijn op uw kind. 

 vriendelijk  zelfvertrouwen 

 spontaan  zelfstandig 

 gesloten  ontspannen 

 overbeweeglijk  open 

 angstig  afhankelijk 

 opvliegend  gespannen 

 druk  rustig 

 verlegen  overig, namelijk: __________________ 

 

Algemene ontwikkelingsaspecten  

Doorhalen wat niet van toepassing is: 

Zijn er bijzonderheden omtrent de zwangerschap en bevalling?         Ja / Nee 

Zijn er bijzonderheden in de babytijd?                                                  Ja / Nee 

Verloopt het eten en slapen goed?                                                       Ja / Nee                                                      

Is uw zoon/dochter overdag zindelijk?                                                                  Ja / Nee 

Indien er bijzonderheden zijn dan graag hieronder toelichten: 
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Motorische ontwikkeling 

Grote motoriek: 

Heeft uw kind gekropen? Ja / Nee 

Heeft uw kind problemen met lopen? Ja / Nee 

Kan uw kind zich zelfstandig aan- en uitkleden? Ja / Nee 

Indien er bijzonderheden zijn dan graag hieronder toelichten: 

 

 

 

Fijne motoriek / oog-hand coördinatie: 

Hanteert uw kind wel eens een schaar? Ja / Nee 

Tekent uw kind wel eens? Ja / Nee 

Indien er bijzonderheden zijn dan graag hieronder toe lichten: 

 

 

 

 

Zintuiglijke ontwikkeling  

Zijn er bij uw kind bijzonderheden of problemen (geweest) met betrekking tot de:     

Ogen en het gezichtsvermogen? Ja / Nee 

Oren en het gehoor? Ja / Nee 

Indien er bijzonderheden zijn dan graag hieronder toelichten: 

 

 

 

 

Cognitieve ontwikkeling 

Toont uw kind belangstelling voor de zaken uit de omgeving? Ja / Nee 

Speelt uw kind graag? Ja / Nee 

Kan uw kind zich goed concentreren? Ja / Nee 

Gaat het leren van nieuwe dingen gemakkelijk? Ja / Nee 

Kan uw kind zich gebeurtenissen herinneren? Ja / Nee 
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Kent uw kind de primaire kleuren: rood-geel-groen-blauw? Ja / Nee 

Verloopt het tellen van 1 tot 10 goed? Ja / Nee 

Herkent uw kind de vormen (vierkant-rondje)? Ja / Nee 

Indien er bijzonderheden zijn dan graag hieronder toelichten: 

 

 

 

 

 

Spraak- en taalontwikkeling  

Zijn er problemen geweest met het leren praten? Ja / Nee 

Heeft uw kind altijd verstaanbaar gesproken? Ja / Nee 

Kan uw kind onder woorden brengen wat het bedoelt? Ja / Nee 

Verloopt de woordenschatontwikkeling positief? Ja / Nee 

Kan uw kind luisteren tijdens het voorlezen? Ja / Nee 

Heeft uw kind belangstelling voor boeken? Ja / Nee 

Wordt er thuis dialect gesproken? Ja / Nee 

Wordt er thuis Nederlands gesproken? Ja / Nee 

Wordt er thuis naast Nederlands óf dialect nog een andere taal gesproken?  Ja / Nee 

Indien ja, welke taal?  

Spreekt uw kind in zinnen? Ja / Nee 

Stelt uw kind vragen? Ja / Nee 

Komt er in uw directe familie dyslexie voor?  Ja / Nee 

Indien er bijzonderheden zijn dan graag hieronder toelichten: 
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Sociaal-emotionele ontwikkeling  

Is de omgang met andere gezinsleden (ouders, grootouders, broers/zussen) goed? Ja / Nee 

Zijn er mogelijke ingrijpende gebeurtenissen die uw kind heeft meegemaakt?  

Bijvoorbeeld scheiding, overlijden van verwanten, ziekenhuisopname ,verhuizing, ziekte. 

Ja / Nee 

Indien er bijzonderheden zijn dan graag hieronder toelichten: 

 

 

 

 

Divers  

Heeft uw kind een kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal bezocht? Ja / Nee 

Zo ja, welke?  

Zo ja, mogen wij informatie inwinnen bij de betreffende kinderopvang en/of 

peuterspeelzaal? 

Ja / Nee 

Heeft uw kind een specialist (bijv. logopedist, fysiotherapeut) bezocht? Ja / Nee 

Zo ja, mogen wij (indien nodig) eventuele verslagen hiervan inzien?  Ja / Nee 

Zijn er bijzonderheden of aandachtspunten  vanuit consultatiebureau, kinderopvang, 

peuterspeelzaal te melden?  

Ja / Nee 

Indien ja, graag hieronder toelichten: 

 

 

 

 

Indien er bijzonderheden bij bovenstaande punten zijn, mogen wij dan contact opnemen 

met de betreffende instantie? 

Ja / Nee  

Is er verder iets waarvan school op de hoogte moet zijn in het belang van jullie kind? Ja / Nee 

Indien ja, graag hieronder toelichten: 
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Tot slot 

Welke verwachting heeft u / hebben jullie als ouder(s) of verzorger(s) van onze school? 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende(n) ouder(s)/verzorger(s) verklaart/verklaren, dat bovenstaande gegevens naar waarheid en 

juist zijn ingevuld. 

 

 

Naam ouder(s)/verzorger(s):  ________________________________________ 

 

Datum:     _________________         

 

Handtekening:    _________________ 


