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Orthopedagoog NVO / SKJ
ACT therapie

Inschrijfformulier Zelf-ver-standig
(in te vullen door de ouders/verzorgers)

We willen we u een paar vragen stellen die hierbij van belang zijn. We verzoeken u deze ingevulde vragenlijst in te
leveren bij Zelf-ver-standig, of via de mail terug te sturen naar info@zelf-ver-standig.nl

Beantwoord de vragen door een antwoordalternatief aan te kruisen en geef, waar nodig, een toelichting aub.

1. Personalia
Naam kind:

Geboortedatum:

Adres:

School:

Postcode en plaats:

Groep en groepsverloop:

Telefoonnummer:

Huidige leerkracht/mentor:

Gezinssamenstelling:

Zorgverzekeraar en polisnummer:
Aanvullende verzekerd? Ja/nee
Huisarts:

E-mail adres:

BSN nummer:

Ik /wij gaan akkoord met de algemene voorwaarden / privacy reglement en klachtenregeling

Zelf-ver-standig is aangesloten bij AKJ indien vertrouwenspersoon nodig is en houdt zich aan de meldcode
kindermishandeling.
Ik/wij geven hierbij toestemming om onderzoek/begeleiding te doen bij onze zoon/dochter

Handtekening ouders
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Datum

2. Reden van aanmelding/algemene informatie
Op welke vraag zou u graag antwoord willen hebben? (=hulpvraag)

Waar maakt u zich de meeste zorgen over?

Zijn er in de ontwikkeling van uw kind bijzonderheden (geweest)? (Denk aan lichamelijke ontwikkeling, leerproblemen,
taalontwikkeling)

Waren er in groep 1/2 bijzonderheden in de ontwikkeling van uw kind?
□ Nee
□ Ja, op het gebied van:

Is uw kind blijven zitten?
□ Nee
□ Ja, in groep…..
Zo ja, wat was hiervoor de reden?

Zijn er schoolwisselingen geweest?
□ Nee
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□ Ja, toelichting:

Hoe reageert uw kind op moeilijkheden bij het leren?

Welke hulp is er op school gegeven?

Welke hulp is er thuis gegeven?

Wat zijn volgens u de sterke kanten van uw kind? Wat waardeert u in uw kind?

Komen er in de familie ernstige lees-en spellingproblemen/dyslexie voor?
□ Nee
□ Ja, bij….

Is uw zoon/dochter eerder door iemand van buiten school onderzocht?
□ Nee
□ Ja

Zo ja, wat waren de resultaten van dat onderzoek? Indien u hiertegen geen bezwaar hebt, wilt u dan het verslag van
eerder onderzoek toevoegen?
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3. Taal
Wordt er thuis een andere taal (evt. dialect) gesproken dan het Nederlands?
□ Nee
□ Ja, namelijk:

Hoe verliep de taalontwikkeling (woordenschat, zinsbouw) in vergelijking met leeftijdgenoten?
□ Trager
□ Gemiddeld
□ Vlotter
Toelichting:

Begrijpt uw kind wat tegen hem/haar wordt gezegd?
□ Ja
□ Nee
Toelichting:

Hoe verliep de spraakontwikkeling (articulatie) in vergelijking met leeftijdgenoten?
□ Trager
□ Gemiddeld
□ Vlotter
Toelichting:

Heeft uw kind op dit moment moeite met het uitspreken van bepaalde klanken?
□ Nee
□ Ja
Toelichting:
Heeft uw kind moeite met woordvorming (verleden tijd, meervoud, trappen van vergelijking)?
□ Nee
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□ Ja
Toelichting:

Heeft uw kind moeite met het onthouden of vinden van woorden?
□ Nee
□ Ja
Toelichting:

Heeft uw kind moeite met het spreken in goede zinnen?
□ Nee
□ Ja
Toelichting:

Heeft uw kind moeite met het onthouden van versjes/liedjes?
□ Nee
□ Ja
Toelichting:

Zijn er andere bijzonderheden opgevallen met betrekking tot het geheugen (bijv. het onthouden van namen, kleuren
benoemen, tafels leren, topografie, dagen van de week, maanden van het jaar?)
□ Nee
□ Ja
Toelichting:

4. Motoriek
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Hoe verliep de ontwikkeling van de grote motoriek (staan, lopen, fietsen, vangen, e.d.) in vergelijking met
leeftijdgenoten?
□ Trager
□ Gemiddeld
□ Vlotter
Toelichting:

Hoe verliep de ontwikkeling van de fijne motoriek (kleuren, tekenen, schrijven, e.d.) in vergelijking met
leeftijdgenoten?
□ Trager
□ Gemiddeld
□ Vlotter
Toelichting:

Is er hulp gegeven door een fysiotherapeut?
□ Nee
□ Ja
Zo ja, wanneer en hoe lang:

5. Sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag
Zijn er bijzonderheden op het gebied van concentratie/werkhouding?
□ Nee
□ Ja
Toelichting:

Zijn er bijzonderheden op het gebied van motivatie/inzet?
□ Nee
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□ Ja
Toelichting:

Zijn er bijzonderheden op het gebied van sociale contacten?
□ Nee
□ Ja
Toelichting:

Zijn er bijzonderheden op het gebied van gedrag?
□ Nee
□ Ja
Toelichting:

Zijn er bijzonderheden op het gebied van welbevinden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, evt. angsten)?
□ Nee
□ Ja
Toelichting

Bedankt voor het invullen.

Vriendelijke groet,
Marianne Kleinhesselink
Orthopedagoog NVO SKJ
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