Kijklijst
U heeft van de groepsleerkracht van uw kind deze lijst met vragen gekregen. Het is de
bedoeling dat u deze rustig thuis invult en weer op school inlevert. Bij het huisbezoek
dat binnenkort, in overleg met de leerkracht, plaatsvindt, wordt dan besproken of het
kind op school net zo reageert als bij u thuis.

Naam van het kind
Datum
1. Globale indruk
Kruis in het onderstaande lijstje aan wat u in uw kind herkent.
Mijn kind is:
spontaan
zelfverzekerd
teruggetrokken
opgewekt
somber
vermoeiend
driftig
veeleisend
uitdagend
levendig
agressief
passief
ontspannen
gespannen
overactief
vrolijk
rustig
open

makkelijk
lawaaierig
verlegen
druk
jaloers
.....................

2. Welbevinden
Invullen gaat als volgt:
per uitspraak zijn er drie antwoordmogelijkheden:
Ja, dat klopt (meestal) wel voor mijn kind
Soms
Nee, dat klopt (meestal) niet voor mijn kind
Zet een kruisje in desbetreffende kolom.
Mijn kind:

Heeft plezier in het leven

Is zeker van zichzelf

Is snel angstig

Komt goed voor zichzelf op

Uit spontaan emoties

Vertelt spontaan over school

Gaat met plezier naar school

Vraagt hulp als dat echt nodig is

Speelt vaak met andere kinderen

Heeft vaak ruzie

Helpt andere kinderen

Is fit en gezond

Ja

Soms

Nee

3. Betrokkenheid: intensief met iets bezig zijn
Zet een kruisje in desbetreffende kolom.
Mijn kind:

Is intensief ergens mee bezig

Werkt of speelt geconcentreerd

Is snel afgeleid

Is gauw ontmoedigd als iets niet lukt

Kan uit zichzelf een tijdje bezig zijn

Verveelt zich gauw

Maakt af waar hij/zij aan begon

Ja

Soms

Nee

4. Variatie in bezigheden
Geef in onderstaand overzicht aan in welke mate uw kind de onderstaande dingen doet.
Zet een kruisje in desbetreffende kolom.











Zich bewegen, rennen, fietsen, hollen
Bouwen met blokken
Knippen, plakken
Rollenspel, fantasiespel
Gezelschapspelletjes
Liedjes zingen
Luisteren naar verhaal/prentenboek
Zelf ‘lezen’
Puzzelen, memory, denkspelletjes

Vaak

Wat vindt uw kind het leukste om te doen op school?
Wat vindt uw kind het minst leuke om te doen op school?
In welk onderwerp is uw kind erg geïnteresseerd?

5. Opmerkingen

Fijn dat u deze lijst heeft willen invullen.

Wel eens

Nooit

