
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden. De informatie is van belang om  
uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. In een persoonlijk gesprek zullen we de vragen en antwoorden 
samen doornemen. 
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Persoonsgegevens en achtergrondkenmerken

Naam van uw kind

Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats

Gezinssamenstelling
(vader/moeder/broers/zussen)

Wat is de moedertaal van uw kind?

Welke taal of talen worden thuis gesproken?

Verdere bijzonderheden en ruimte voor extra 
toelichting

Bereikbaarheid en telefoonnummers   Indien er een vraag of noodsituatie is

Telefoonnummer ouders 1.                                                                          van                                                                       

2.                                                                          van                                                                       

Telefoonnummer in geval van afwezigheid 3.                                                                          van                                                                       

4.                                                                          van                                                                       

Naam huisarts

Telefoonnummer huisarts

 Intakeformulier 
baby- en dreumesperiode

Naam kinderdagverblijf/peuterspeelzaal  



Sociale omgang

Hoe reageert uw kind op broertjes/zusjes?

Hoe reageert uw kind op u als ouders?

Hoe reageert uw kind op vreemden?

Aan welke knuffel of welk voorwerp is uw kind 
gehecht?

Persoonlijkheid

Hoe zou u uw kind omschrijven?
(opgewekt, rustig, druk, snel boos, afwachtend, 
vrolijk, enzovoorts)

(Eventueel) hoe was uw kind als baby?

Is uw kind ergens (extreem) bang voor?
Zo ja, wilt u dit toelichten?

Hebben er in het leven van uw kind ingrijpende 
gebeurtenissen plaatsgevonden (zoals sterf
geval, scheiding, of anders)?

Medische gegevens

Zijn er bijzonderheden geweest tijdens de zwan
gerschap, de bevalling of kort na de geboorte?
Indien ja, welke? 

Is er sprake van ziekte en/of allergieën?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?

Zijn er bijzonderheden geweest op medisch 
gebied (ziekenhuisopname) voordat het kind bij 
ons kwam?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?

Is uw kind op dit moment onder medische be
handeling en/of gebruikt uw kind op dit moment 
medicijnen?
Indien ja, wat moeten wij daarvan weten?
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Opvoeding en ontwikkeling

Zijn er dingen in de opvoeding waar u tegenaan 
loopt?
Indien ja, waar loopt u tegenaan? Bent u hiervoor 
naar anderen gegaan?

Zijn er bijzonderheden in de ontwikkeling van  
uw kind?
Indien ja, welke?

Wat valt u op in de ontwikkeling van uw kind?

Wat kan uw kind goed?

Wat vindt uw kind lastig?

Spel- en creatieve ontwikkeling

Speelt uw kind graag?
Indien ja, waarmee? 

Taalontwikkeling

Maakt uw kind geluidjes/brabbelt het woordjes?

Heeft uw kind problemen met horen of deze 
gehad?
Indien ja, in welke mate? 

Komen er in uw familie lees of spellings
problemen voor?

Leest u thuis voor?
Indien ja, hoe vaak?
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Motoriek

Kan uw kind kruipen? 
Indien ja, sinds wanneer?

Kan uw kind lopen? 
Indien ja, sinds wanneer?

Zijn er bijzonderheden in de motorische ontwik
keling van uw kind?
Zo ja, welke? 

Overig

Slaapt uw kind goed?
Indien nee, wilt u dit toelichten? 

Eet en drinkt uw kind goed?
Indien nee, wilt u dit toelichten? 

Zijn er dingen waarvan u het fijn zou vinden als  
de pedagogisch medewerker daaraan in de begin
periode aandacht besteedt bij uw kind? 

Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind 
die belangrijk zijn om te weten of andere vragen?
Indien ja, welke?

Dit formulier is ingevuld door                                                                                                                                                  

Datum                                                                                                                                                                                           
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