Intakevragenlijst voor ouders/verzorgers
Uw kind is aangemeld bij het HCO voor hulp van een onderwijsadviseur. Het doel hiervan is het vinden
van een geschikte aanpak of hulp voor uw kind, zodat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Voor
een volledig beeld van uw kind, vragen we u de onderstaande vragenlijst in te vullen. De informatie
wordt vertrouwelijk behandeld. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het HCO. De
contactgegevens staan vermeld in de toegevoegde informatiebrief voor ouders.
Geeft u de ingevulde vragenlijst terug aan de school (eventueel in een gesloten envelop)? De school
geeft de gegevens aan de onderwijsadviseur.
Datum van invullen:

-

- 20

Deze vragenlijst is ingevuld door:

Persoonsgegevens kind
Voornaam :
Achternaam :
Geboortedatum :
Geslacht :

jongen

meisje

Huidige klas :
Geboorteland :
Uw kind is in Nederland sinds:
Waar heeft uw kind gewoond voordat het in Nederland kwam?
Taal die thuis gesproken wordt:
Is uw kind eerder onderzocht of behandeld?
Instelling:
Reden van onderzoek:
Resultaat:

Instelling:
Reden van onderzoek:
Resultaat:

Geeft u het HCO toestemming om de onderzoeksgegevens bij deze instelling(en) op te
vragen?
ja

nee (Indien ja, het toestemmingsformulier op pagna 8 invullen en ondertekenen)

1/8

Reden van aanmelding:
Waarom is uw kind aangemeld bij het HCO?

Waar maakt u zich zorgen over?

Wat wilt u dat uw kind leert, welke vaardigheden wilt u dat uw kind verder ontwikkelt?

Wat zou uw kind graag willen leren?

Bent u betrokken bij de aanpak die de school hanteert?

Ja

nee

Wat is er gedaan om uw kind te helpen?
Op school:

Thuis:

Wat werkt goed?

Wat werkt niet?

Bent u tevreden met de resultaten en/of de aanpak? Kunt u dit toelichten?

2/8

Wat zijn de sterke/positieve kanten van:
Uw kind:

De school:

Thuis:

Wat moet er gebeuren om uw kind zo goed mogelijk te helpen?
Op school:

Thuis:

Buiten school:

Hoe ziet u de toekomst van uw kind?

Wat verwacht u van de onderwijsadviseur?

3/8

De schoolsituatie:
Heeft uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht?

Ja

nee

Was uw kind snel gewend op de basisschool?

Ja

nee

Is uw kind wel eens van school gewisseld?

Ja

nee

Ja

nee

Ja

nee

Zo ja, welke periode?
Hoeveel dagen per week?
Waren er bijzonderheden?

Zo ja, met welke reden? In welke groep?
Is uw kind wel eens blijven zitten?
Zo ja, in welke groep?
Blijft uw kind regelmatig thuis van school?
Zo ja, met welke reden?

Gaat uw kind graag naar school?

Ja

nee

Waardoor komt dit volgens u?

Wat vertelt uw kind thuis over school?

Thuissituatie:
Naam van de ouder/ verzorger:
Geboortedatum :
Beroep :
Ouderlijk gezag :

Ja

nee

Relatie tot het kind

biologische vader/moeder

pleegvader/-moeder

anders

pleegvader/-moeder

anders

Naam van de ouder/verzorger:
Geboortedatum :
Beroep :
Ouderlijk gezag :

Ja

Relatie tot het kind

biologische vader/moeder

nee

4/8

Heeft uw kind broers en/of zussen?

Ja

nee

Aantal broers:
Aantal zussen:
Wat is hun leeftijd:
School/ beroep:
Met wie woont uw kind in huis?
Zijn er bijzondere gezinsomstandigheden? Bv. Overlijden, scheiding, tweede huwelijk, inwonende
familieleden, invalide gezinsleden, verhuizing, werkloosheid, ziekte.

Hoe zijn de opvoedingstaken voor uw kind verdeeld tussen de ouders (en eventueel
anderen)?

Zit uw kind op een club, sport of naschoolse opvang?

Ja

nee

Zo ja, welke?
Wat vindt uw kind leuk om te doen tijdens en na schooltijd?

Speelt uw kind graag samen met andere kinderen? Wat doen ze dan graag?

Wat doet u graag met uw kind samen?

Waar praat u over met uw kind?

Hoe helpt u uw kind met het schoolwerk?

De ontwikkeling van uw kind:
Waren er gedurende de zwangerschap of geboorte bijzonderheden?

Ja

nee

Zo ja, welke?

Heeft uw kind aangeboren afwijkingen (lichamelijke handicaps, chronische ziekten,
erfelijke aandoeningen)?

Ja

nee

Zo ja, welke?

5/8

Is uw kind wel eens opgenomen in het ziekenhuis?

Ja

nee

Zo ja, waarvoor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eet uw kind goed?

Ja

nee

Slaapt uw kind goed?

Ja

nee

Is het gehoor in orde?

Ja

nee

Is het gezichtsvermogen in orde?

Ja

nee

Welke zorgen heeft u hier over?

Heeft uw kind hulp buiten school gehad? (Bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, logopedie,
Daghulp)

Ja

nee

Zo ja, wanneer en hoe lang?
Waarvoor was deze hulp?
Gebruikt uw kind medicijnen?

Ja

nee

Is uw kind allergisch?

van

tot
Ja

nee

Ja

nee

Zo ja, waarvoor?
Heeft uw kind op dit moment lichamelijke klachten?
Zo ja, welke?

Bijzonderheden in de baby-/peuterperiode:

Welk gedrag valt u momenteel op bij uw kind?

Hoe verloopt het contact tussen uw kind en de gezinsleden?

Hoe verloopt het contact tussen uw kind en leeftijdsgenoten?

6/8

Vindt u uw kind voldoende zelfstandig, gezien zijn of haar leeftijd? Waaraan merkt u dat?

Wat vindt u nog belangrijk om te vertellen?

Heeft u nog vragen?

Handtekening vader/verzorger:

Handtekening moeder/verzorger:

Handtekening kind (indien 12 jaar en ouder):

Bedankt voor het invullen!
Denkt u nog aan het toestemmingsformulier ?

7/8

Toestemming opvragen informatie
De ouders van

Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
geven hierbij toestemming aan de onderwijsadviseur van het HCO om informatie m.b.t. hun kind op te
vragen bij:

Naam instelling
Adres
Naam contactpersoon

Naam instelling
Adres
Naam contactpersoon

Naam instelling
Adres
Naam contactpersoon
Datum:

- - 20

Naam vader/verzorger:
Handtekening vader/verzorger:

Naam moeder/verzorgster:
Handtekening moeder/verzorgster:

Naam kind (indien 12 jaar en ouder):
Handtekening kind:

