Explora parttime hoogbegaafdenonderwijs
op basisschool De Schoof
Intakeformulier, uitgebreid

Naam van het kind:

________________________________________

Geboortedatum:

________________________________________

Invuldatum:

________________________________________

Ingevuld door:

________________________________________

Deel 1:
Zou u allereerst onderstaande vragen zo uitgebreid mogelijk willen beantwoorden?
Levensgeschiedenis:
Hoe was uw kind als baby, peuter, kleuter? Hoe is de relatie met broertjes /zusjes? Zijn er bijzondere
gebeurtenissen zoals geboorte in het gezin, ziekte, ziekenhuisopname/specialist, scheiding of
overlijden ouders, verhuizing e.d. geweest die van belang zijn?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zijn er bijzonderheden m.b.t. eten en drinken (dieet), medicijngebruik of allergieën?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Taal-denkontwikkeling
Wat is de thuistaal? Hoe is de taalontwikkeling verlopen? Hoe is de woordenschat en zinsbouw?
Neemt uw kind deel aan gesprekken in het gezin? Hoe verliep de ontwikkeling van het leren lezen?
Laat uw kind op school bijzonderheden zien in de lees- en taalontwikkeling? Stelt uw kind veel
waaromvragen?
Leest uw kind veel? Verzamelt uw kind informatie in zijn vrije tijd? Zijn er bijzonderheden ten
aanzien van het gehoor? Is er sprake van dyslexie?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Reken-denkontwikkeling
Hoe verliep de rekenontwikkeling van uw kind? Had uw kind al vroeg belangstelling voor getallen?
Kan uw kind snel een probleem oplossen? Laat uw kind op school bijzonderheden zien in de
rekenontwikkeling?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Hobby’s en interesses
Heeft uw kind hobby’s of bijzondere interesses? Bespeelt uw kind een instrument?
Wat ervaart uw kind als een uitdaging en hoe kunt u dat zien?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Gevoeligheid
Zijn er gevoeligheden waar uw kind mee te maken heeft? Denk hierbij aan gevoeligheid voor geur,
smaak, geluid, licht.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Begeleidingstrajecten
Zijn er begeleidingstrajecten waar uw kind momenteel aan deelneemt of aan heeft deelgenomen?
Heeft uw kind hulpvragen? Waar zou uw kind extra begeleiding in nodig kunnen hebben?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Deel 2:
Kunt u nu van onderstaande omschrijvingen aangeven in welke mate deze van toepassing zijn op uw
zoon/dochter. Indien een omschrijving passend is bij uw kind, zou u dat in de laatste kolom toe
kunnen lichten met concrete voorbeelden?
Algemeen
Bij mijn kind is hoogbegaafdheid
vastgesteld.
Mijn kind heeft een groot
leervermogen. Mijn kind is in staat
om nieuwe informatie op te nemen
en toe te passen in nieuwe situaties.
Mijn kind is in veel onderwerpen
geïnteresseerd.
Mijn kind vraagt door en wil dingen
écht begrijpen.
Mijn kind is snel van begrip bij
instructies en denkt zelf verder door,
begrijpt of ontdekt iets al voordat
het is uitgelegd.

Ja

Nee

Toelichting

☐

☐

Zo ja, op welke wijze?

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Mijn kind zoekt naar verklaringen
(ontwikkelt eigen theorieën). Heeft
vindingrijke oplossingen.
Mijn kind blinkt uit in bepaalde
schoolvakken.
Werkhouding
Mijn kind werkt enthousiast aan
passies, wil eigen gestelde doelen
bereiken.
Mijn kind houdt van uitdagingen,
gaat moeilijke opdrachten niet uit
de weg en durft risico’s te nemen.
Mijn kind streeft naar perfectie, is
kritisch ten opzichte van zichzelf
(legt de lat hoog).
Mijn kind kan vooraf bedenken hoe
een taak aangepakt kan worden en
maakt de taak dan volgens planning
af.
Mijn kind kan langere tijd bezig zijn
met uitdagende opdrachten.
Mijn kind heeft
doorzettingsvermogen.
Mijn kind is faalangstig.
Samenwerkingsvaardigheden
Mijn kind kan overleggen met
andere kinderen.
Mijn kind is behulpzaam.
Mijn kind kan ideeën van anderen
waarderen en respecteren.
Sociaal emotioneel functioneren
Mijn kind kan gevoelens
leeftijdsadequaat uiten en delen.
Mijn kind is gevoelig voor
verwachtingen van anderen, ziet en
begrijpt het gezichtspunt van
anderen.
Mijn kind neemt initiatief in het
aangaan van contact met andere
leerlingen.
Mijn kind gaat met plezier naar
school en voelt zich sociaal
geaccepteerd.
Mijn kind heeft een origineel gevoel
voor humor.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Hartelijk dank voor het invullen.
Wilt u dit formulier ingevuld verzenden naar explora@pcpomiddenbrabant.nl

