Intakeformulier

Dit intakeformulier is bedoeld voor de periode dat uw peuter de peuterspeelzaal bezoekt. Het
intakeformulier wordt door de leidsters bewaard op de peuterspeelzaal en wordt vernietigd nadat uw
peuter de speelzaal heeft verlaten.

Graag dit formulier ingevuld meenemen op de eerste dag dat uw kind de peuterspeelzaal
bezoekt.

Naam kind:
Geboortedatum:
Peuterspeelzaal:
Datum plaatsing:
Groep/dagdelen:

CONTACTGEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S)
Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:

Naam:

Telefoon mobiel:

Naam:

Andere belangrijke telefoonnummers (bijv. oppas, grootouders, werk):
Telefoonnummer:

Naam:

Telefoonnummer:

Naam:

Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Noodnummer:
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HUISARTS

ALGEMENE INFORMATIE
Hoe ziet uw gezinssamenstelling er uit?
Ouder(s)/verzorger(s):
Naam:
Naam:
Kind(eren):
Naam:
Naam:
Naam:
Naam:

Vader / Moeder / Verzorger m/v *
Vader / Moeder / Verzorger m/v *
Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboortedatum:
Geboortedatum:

m/v*
m/v*
m/v*
m/v*

Wie komt uw kind doorgaans brengen en halen?

Bezoekt uw kind nog een andere vorm van dagopvang? (kinderdagverblijf, gastoudergezin)?

Staat u in principe open voor overleg tussen de peuterspeelzaal en wijkverpleegkundige? Ja/nee*
Naam wijkverpleegkundige:
Overige bijzonderheden en/of informatie waarvan het belangrijk is dat de leidsters op de hoogte
zijn (bijv. gezinssamenstelling, beroep vader/moeder, bijzondere familieomstandigheden):

MEDISCHE GEGEVENS
Waren er bijzonderheden tijdens zwangerschap / bevalling / kort na de geboorte:

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, welke?

Is er sprake van allergieën en/of bijzondere ziekten? Zo ja, welke?

Is uw kind onder medische behandeling? Zo ja, bij wie en om welke reden?

Heeft uw kind alle vaccinaties gehad op het consultatiebureau? Ja/Nee*
Toelichting:
Eventuele andere vaccinaties:

Zijn er problemen (geweest) met de oren? Zo ja, welke?

Heeft uw kind slaapproblemen (gehad)? Zo ja, welke?
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Zijn er problemen (geweest) met de ogen? Zo ja, welke?

ONTWIKKELINGSGEGEVENS
Taal
Welke taal/talen wordt/worden er thuis gesproken?
Wanneer is uw kind gaan praten?
Zijn er bijzonderheden m.b.t. de taalontwikkeling? Zo ja, welke?

Heeft uw kind logopedie? Zo ja, bij wie en om welke reden?

Kan uw kind d.m.v. taal dingen duidelijk maken?
Sociaal-emotioneel
Hoe is het contact met andere kinderen?

Hoe is het contact met volwassenen?

Hoe reageert uw kind in nieuwe situaties?

Hoe omschrijft u het gedrag van uw kind in de thuissituatie? (rustig, druk, opgewekt, somber,
vraagt veel aandacht, driftig, beweeglijk of andere kenmerken)

Hoe reageert uw kind als iets niet lukt?

Is uw kind ergens bang voor?
Spel
Waar speelt uw kind graag mee?
Speelt uw kind graag buiten?

Gaat uw kind zelf op onderzoek uit of moet u uw kind daarin stimuleren?

Knutselt uw kind graag?

Wanneer is uw kind gaan kruipen?

Wanneer is uw kind gaan lopen?
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Motoriek

Heeft uw kind fysiotherapie? Zo ja, bij wie en om welke reden?

Zelfredzaamheid
Drinkt uw kind zelfstandig uit een beker?

Zijn er problemen met eten (geweest)? Zo ja, welke?

Is uw kind zindelijk? (Peuters hoeven niet zindelijk te zijn als zij naar de peuterspeelzaal gaan)

TOESTEMMING VOOR BEELDMATERIAAL/BUITENACTIVITEITEN
Op de website van Spelenderwijs (www.spelenderwijshw.nl) vindt u naast algemene informatie ook
foto’s van peuters die onze peuterspeelzalen bezoeken. Daarnaast wordt er regelmatig een artikel
in bijv. het Kompas geplaatst als er een leuk project of activiteit is geweest. Er zijn ook gemeenten
die foto’s van bijv. projecten op haar site plaatst.
Voor het gebruik maken van foto’s voor de website van uw kind hebben wij uw toestemming nodig.
Geeft u dat alstublieft hieronder aan.


Voor het gebruik van foto’s voor de website van Spelenderwijs



Voor het gebruik van foto’s op de Facebookpagina van Spelenderwijs
wel / geen toestemming*



Voor het gebruik van foto’s op de site van de gemeente

wel / geen toestemming*



Voor het gebruik van foto’s in de media (bijv. het Kompas)
naar aanleiding van projecten/activiteiten

wel / geen toestemming*

wel / geen toestemming*

Soms zijn er activiteiten waarbij de leidsters de speelzaal verlaten, bijvoorbeeld om buiten te gaan
wandelen. Ook hiervoor vragen wij uw toestemming.


Voor het verlaten van de peuterspeelzaal bij buitenactiviteiten

wel / geen toestemming*

Ouder(s)/verzorger(s) geven hierbij aan dat ze akkoord gaan met alle bovenstaande informatie, de
algemene voorwaarden en de huisregels van de peuterspeelzaal in hun woonplaats.

Handtekening:

* Graag doorstrepen wat niet van toepassing is.
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Datum:

