
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Uw leerling is door ouders/verzorgers bij mij aangemeld voor extra hulp bij het leren. Meer 
informatie hierover vindt u op www.anderslerenmetpaarden.nl en www.dekleinereus.net. Hieronder 
volgt een aantal vragen met betrekking tot het functioneren op school. Deze vragenlijst heeft u 
ontvangen via ouders/verzorgers en kan na invulling aan hen terug gestuurd worden zodat de 
informatie via hen bij mij terecht komt en de begeleiding van deze leerling zo goed mogelijk op 
maat gemaakt kan worden. Uw informatie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Alvast 
bedankt voor uw medewerking! 

 

Praktijk de kleine reus, Tjaaktje Doornbos, 06 242 394 70, info@dekleinereus.net 

 

 
1. ALGEMENE GEGEVENS 

 

School    :  

Soort onderwijs   :  

Groep    :       

Aantal leerlingen  :  

Naam/e-mail/tel. leerkracht 1 :  

Naam/e-mail/tel. leerkracht  2 :  

 
 
2.  LEERNIVEAU 
 

Wat is het niveau van: 

 

 

 zeer goed goed op niveau zwak zeer zwak n.v.t. 

Technisch lezen       

Begrijpend lezen       

Taal       

Woordspelling       

Werkwoordspelling       

Handschrift       

Optellen/aftrekken       

Delen/vermenigvuldigen       



 

 

 zeer goed goed op niveau zwak zeer zwak n.v.t. 

Tafels       

Klokkijken analoog       

Klokkijken digitaal       

Breuken       

Breuken/procenten/ 

kommagetallen 

      

Maten en gewichten       

Geldsommen       

Verhaal/redactiesommen       

 
 
3.  LEERHOUDING 
 

a. Is de leerling gemotiveerd om te leren? Indien niet gemotiveerd, wat is daar naar uw  

  mening daar de reden voor? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

b. Kan de leerling geconcentreerd bezig zijn met de leerstof? Indien niet   

  geconcentreerd, wat is daar naar uw mening de reden voor? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c. Maakt de leerling op u een geremde c.q. ontremde indruk en in welk opzicht? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

d. Merkt u bij de leerling verschijnselen van (faal)angst? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

e. Hoe reageert de leerling op correcties? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

f. Hoe reageert de leerling op complimenten? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

g. Hoe ervaart de leerling naar uw mening het naar school gaan? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

h. Welke kwaliteiten ziet u in deze leerling? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
4.   CONTACT MET LEEFTIJDGENOTEN OP SCHOOL 
 

a. Kunt u beschrijven hoe de leerling met leeftijdsgenoten omgaat? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

b. Heeft de leerling vrienden en/of vriendinnen (vaste/wisselende)? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c. Welke plaats heeft de leerling in groep? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
5.  CONTACT MET VOLWASSENEN OP SCHOOL 

a. Hoe is het contact met u als groepsleerkracht? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

b. Hoe ervaart u de leerling? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c. Hoe is het contact van de leerling met andere volwassenen op school? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
6.  SAMENWERKING OUDERS 
 

a. Hebben de ouders voldoende contact met school/leerkracht? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

b. Op wiens initiatief en wanneer? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 

 

 

c. Hebben de ouders oog voor de problemen van hun kind? Zo ja, hoe merkt u dat? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
7.  GEDRAG 
 

Kunt u met een x bij elke zin aangeven of deze van toepassing is op de leerling gedurende  

het huidige schooljaar?  

 

1 = niet van toepassing  2 = enigszins van toepassing   3 = zeker van toepassing 

 

          1 2 3 

1. is rusteloos of overbeweeglijk, bijv. friemelen en draaien  0 0 0 

2. is snel opgewonden, impulsief     0 0 0 

3. is snel geïrriteerd, snel aangebrand     0 0 0 

4. vecht met anderen kinderen     0 0 0 

5. wordt door andere kinderen niet aardig gevonden   0 0 0 

6. doet veel dingen alleen, is veel op zichzelf    0 0 0 

7. piekert, maakt zich zorgen over allerlei dingen   0 0 0 

8. is vaak verdrietig, ongelukkig, huilerig    0 0 0 

9. heeft tics, vertoont plotseling tic-achtige bewegingen  

met delen van het lichaam/gezicht, maakt vreemde geluiden 0 0 0 

10. heeft een zwakke bewegingscoördinatie    0 0 0 

11. is te weinig actief/beweegt langzaam/gebrek aan energie  0 0 0 

12. let niet op, makkelijk afgeleid     0 0 0 

13. maakt dingen niet af      0 0 0 

14. kan zich slechts kort op iets concentreren    0 0 0 

15. dagdroomt        0 0 0 

16. is vaak ongezeglijk/ongehoorzaam      0 0 0 

17. is snel angstig in nieuwe onbekende situaties   0 0 0 

18. is zeer precies, overdreven nauwkeurig    0 0 0 

19. vertoont storend gedrag t.o.v. andere kinderen   0 0 0 

20. plaagt andere kinderen of bemoeit zich met wat ze doen  0 0 0

  

21. pest andere kinderen      0 0 0 

22. is regelmatig niet op school om onduidelijke redenen  0 0 0 

23. klaagt regelmatig over pijntjes     0 0 0 

24. huilt wel eens bij aankomst op school of weigert wel eens  

om de school binnen te gaan     0 0 0 

25. heeft spraak-/taalproblemen     0 0 0 

 
 
 



 

 

8.  ZORG 
 

a. Vindt u dat deze leerling momenteel de juiste vorm van onderwijs krijgt? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

b. Kunt u in het kort uw bezorgdheid t.a.v. deze leerling formuleren? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

c. Wat is er tot nu toe op school ingezet? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  

d. Wat zou extra op school ingezet kunnen worden? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

e. Wat gunt u deze leerling? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

f. Ruimte voor evt. opmerkingen: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ingevuld d.d.  : 

Door  : 

Functie  :  

 

Hartelijk dank voor het invullen! 

 

Tjaaktje Doornbos 

 

• Praktijk de kleine reus 

• Maarhuizerweg 2 

• 9953 TB  Baflo 

• 06 242 394 70 

• www.dekleinereus.net 

• info@dekleinereus.net 

 
 

http://www.dekleinereus.net/
mailto:info@dekleinereus.net

