Vragenlijst voor ouder/verzorger
in verband met de komende 10-minutengesprekken
Naam leerling
Groep
Geboortedatum
Datum van invullen

Toelichting
Op donderdag 1 en dinsdag 6 november vinden tussen 15.30 en 19.00 uur de 10-minutengesprekken plaats.
Bij het gesprek zijn de ouder(s)/verzorger(s) en de leerkracht aanwezig. Vanaf groep 5 mag de leerling zelf ook
mee. De eerste serie gesprekken staat vooral in het teken van de (verdere) kennismaking met elkaar. We kijken
dan extra goed naar hoe uw kind functioneert en het beeld dat u daarover heeft.
Wilt u daarom deze vragenlijst invullen en komende week (uiterlijk vrijdag 19 oktober) mee terug geven naar de
leerkracht van uw kind? De inhoud van het gesprek wordt in belangrijke mate bepaald door dit formulier.
Uitleg
Naast elke vraag ziet u een tabel met 4 kolommen. De cijfers erboven hebben een betekenis:
1. Ik zie het (bijna) niet
2. Ik zie het soms
3. Ik zie het vaak
4. Ik zie het (bijna) altijd
U plaatst steeds een kruisje in het vakje van uw keuze. Veel dank voor uw medewerking!
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01. Gaat geconcentreerd op in spel/hobby's, als het daar mee bezig is
0
03. Toont doorzettingsvermogen als het een opdracht moet uitvoeren
04. Toont belangstelling voor nieuwe dingen
Betrokkenheid - activiteiten van school (in de thuissituatie)
05. Begint zelf met activiteiten van school
06. Toont doorzettingsvermogen bij het maken van opdrachten van school
07. Toont voldoening na het maken van activiteiten van school
08. Is thuis bezig met onderwerpen die op school behandeld worden
Welbevinden - thuis
09. Komt opgewekt over
10. Maakt een vitale, levenslustige indruk
11. Komt ontspannen en open over
12. Voelt zich prettig in contact met zijn huisgenoten
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13. Gaat graag naar school
14. Voelt zich prettig in contact met andere kinderen op school
15. Voelt zich prettig in contact met de leerkracht(en)
16. Heeft het gevoel dat hij de dingen kan, die hij op school moet doen
Sociaal initiatief
17. Stapt uit eigen beweging op anderen af
18. Heeft een eigen inbreng tijdens gezamenlijke activiteiten
19. Vertelt uit zichzelf
20. Spreekt uit eigen beweging met andere kinderen
Sociale flexibiliteit
21. Sluit makkelijk een compromis met een ander kind
22. Staat open voor nieuwe plannen, ideeën en activiteiten
23. Laat een eigen werkwijze of eigen idee makkelijk los
24. Toont veerkracht
Sociale autonomie
25. Zegt wat het ergens van vindt
26. Komt verbaal voor zichzelf op
27. Maakt eigen keuzes
28. Regelt eigen zaken
Impulsbeheersing
29. Laat anderen uitpraten / wacht op zijn beurt
30. Denkt na voor het iets onderneemt, heeft controle over eigen gedrag
31. Eist weinig aandacht op
32. Houdt zich aan de regels
Inlevingsvermogen
33. Luistert met aandacht naar wat anderen zeggen of vertellen
34. Toont belangstelling voor wat anderen zeggen of doen
35. Zegt aardige dingen tegen anderen
36. Gedraagt zich behulpzaam
Uw opmerkingen:

