
Entreeformulier ‘Dit ben ik’ 
Naam van het kind : 
Adres   : 
Postcode en plaats : 
Telefoonnummer : 
Eventueel telefoonnummer oppas, buren, werk: 
 
Geboortedatum : 
Jongen/meisje 
 
Datum eerste schooldag : 
Groep   : 
Leerkracht  : 
Invuldatum  : 

 
A. Levensgeschiedenis 

Hoe was/is het kind als baby/peuter/nu 
Relaties met broertjes/zusjes 
Bijzondere gebeurtenissen zoals geboorte in het gezin, ziekte, scheiding ouders, verhuizing, sterfgeval 
etc. 
Gegevens over peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en/of vorige school 

 
 
 
 
 
 
 

 
B. Medische gegevens 

Is er sprake van bijzondere ziekten?    nee    / ja 
Informatie: 
Is er sprake van allergieën?     nee / ja 
Informatie: 
Is uw kind zindelijk?      nee / ja 
Kan uw kind zich redden bij het aan/uitkleden?  nee / ja 
Kan uw kind zich redden bij het toiletbezoek?   nee / ja 
 

C. Persoonlijkheidsgegevens 
Is uw kind driftig?      nee / ja 
Vertoont uw kind agressief gedrag?    nee  / ja 
Is uw kind overbeweeglijk?     nee / ja 
Is uw kind faalangstig?     nee  / ja 

 
D. Opvoedingsgegevens 
      Zijn er dingen in de opvoeding waar u  
      regelmatig tegenaanloopt?     nee / ja 
      Hoe gaat u daar mee om?  
    



E. Denkontwikkeling 
      Stelt het kind ook: waarom-vragen?    nee / ja 
 
F. Taalontwikkeling 
     Spreekt het kind nederlands / dialect. 
       Is er interesse in boekjes bekijken/lezen? 
       Luistert het kind al tijdens het voorlezen?   nee / ja 
     Is uw kind verstaanbaar?     nee / ja 
       Is uw kind een vrije spreker?     nee / ja 
       Stottert uw kind?      nee / ja 
       Is er bij een van de ouders sprake van  
       dyslexie?       nee / ja 
 
G. Bewegen 

Beweegt het kind zich houterig?    nee / ja 
       Kan het kind al knippen?     nee / ja 
       Kan het kind al wat tekenen/knutselen   nee / ja 
 
H. Sociale vaardigheden 

Hoe is de omgang met andere kinderen en volwassenen in de buurt en familie, peuterspeelzaal etc. 
       Verwachtingen over aansluiting bij andere kinderen in de groep? 
       Welke kinderen kent uw kind op de Anne Frankschool? 
  
 
 
 
 
I. Emotionele ontwikkeling 

Wat maakt het kind boos, angstig en hoe gaan ouders/verzorgers daarmee om? 
 
 
Zijn er geruststellende voorwerpen voor het kind? 
 
 

 
J. Spelontwikkeling 
      Favoriete spelactiviteiten binnen en buiten. 
 
 
 
 
 
 
K. Verwachtingen 

Heeft het kind problemen met: 
Regels in de klas?     nee / ja 

      Stilzitten?      nee / ja 
      Accepteren dat de leerkracht zegt wat er 
      gaat gebeuren?     nee / ja 
      Rekening houden met anderen?   nee / ja 
      Goed luisteren?     nee / ja 
      Heeft het kind zin om naar school te gaan?  nee / ja 
      Denkt u dat uw kind het aankan?   nee / ja 
 
      Hebt u nog aanvullende gegevens over het kind?  


