INTAKE VRAGENLIJST:
U krijgt deze lijst met de vragen die we onder andere zullen bespreken tijdens de intake. Op
deze manier komt u voorbereid naar het gesprek. Wanneer u bepaalde vragen liever
mondeling bespreekt mag u deze gewoon open laten. Na afloop van de intake zorg ik voor een
volledig ingevuld formulier waarbij ik u zal vragen deze ondertekend mee te geven tijdens de
eerste sessie van uw kind.
Algemene gegevens
Naam:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode + stad:
Telefoonnummer:
Nationaliteit:
Naam ouders:
Geboortedatum:
Beroep:
Thuissituatie
Hoe is de samenstelling van uw gezin?
Zijn er bijzonderheden omtrent de thuissituatie?
Medisch
Zijn er bijzonderheden te vermelden op medisch vlak bij uw kind?
Is uw kind onder begeleiding van een specialist?
Zijn er ooit onderzoeken gedaan bij uw kind? (dit kan zijn door ergotherapeut, logopedist,
psycholoog of ander onderzoeksbureau) En zo ja, zou u de uitslagen willen toevoegen?
Waren er bijzonderheden tijdens de zwangerschap/bevalling?
Gebruikt uw kind medicatie?

Zijn er bijzonderheden te vermelden in de algemene ontwikkeling van uw kind?
Reden van aanmelding
Wat is de reden dat jullie een coach hebben gezocht?
Wat denken jullie zelf dat hier de oorzaak van is?
Wat heeft u zelf al aan stappen ondernomen?
Wat wenst u uiteindelijk bereikt te hebben met de coach? Wat is uw doel? (wanneer bent u
een tevreden ouder?)
Wat weet uw kind al van de kindercoach? Zo ja, wat is zijn/haar doel?
School
In welke klas zit uw kind?
Is uw kind op school hetzelfde als thuis of laat hij/zij iets anders zien op school?
Zijn er verder bijzonderheden op school?
Algemeen
Zijn er nog andere zaken die u nog graag kwijt wil en die nog niet gevraagd zijn in dit
formulier?
Toestemming
Geeft u bij deze toestemming voor het opvragen van informatie bij andere instellingen of
scholen over uw kind?
-ja
-nee
datum:
handtekening vader:

handtekening moeder:

