SCREENINGSVRAGENLIJST IN FUNCTIE VAN AANMELDINGEN IN CAR IMPULS vzw
NAAM EN VOORNAAM VAN HET KIND:
SCHOOL:
KLAS:

Beste
Aanmeldingen in ons Centrum gebeuren nog steeds telefonisch.
Om na te gaan of een kind al dan niet in aanmerking komt voor multidisciplinair
onderzoek/revalidatie vragen wij om zo volledig mogelijk te antwoorden op onderstaande
vragen.
Gelieve dit binnen de 2 weken terug te bezorgen aan ons via mail of per post.
1. Wat is jullie hulpvraag?

2. Welke zorgen zijn er op ontwikkelingsvlak en hoe groot zijn de eventuele achterstanden in
vergelijking met de klasgroep?
-

Op vlak van taal (begrijpen en spreken):

-

Op vlak van fijne motoriek:

-

Op vlak van grove motoriek (cfr. turnles):

-

Denkontwikkeling of schoolse vakken:

3. Zijn er aandachts- en concentratiemoeilijkheden? Zo ja, verduidelijk uw antwoord (vb in welke
situaties).
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4. Hoe functioneert het kind binnen het klasgebeuren/op de speelplaats?

5. Is er sprake van vreemd gedrag volgens jullie?

6. Is het een druk, actief kind in vergelijking met de klasgenoten. Kan hij/zij moeilijk stilzitten?
Kan hij/zij moeilijk zwijgen wanneer dit verwacht wordt?

7. Kan je iets meer zeggen over hoe het kind zich voelt in de klas, op de speelplaats (frustraties
merkbaar, gaat het kind graag naar school, stemming)?

8. Is het een impulsief kind? Hiermee bedoelen we: spreekt of handelt hij/zij zonder nadenken,
ziet hij/zij geen gevaar, is hij/zij nergens bang van? Zo ja, verduidelijk uw antwoord.

9. Vindt het kind aansluiting met andere kinderen? Zo niet, verduidelijk uw antwoord.

10. Maakt het kind contact met de leerkracht? Maakt het kind contact met leeftijdsgenoten? Op
welke manier gebeurt dit (verbaal, non-verbaal)?

11. Heeft het kind moeite met onverwachte gebeurtenissen/veranderingen? Zo ja, verduidelijk uw
antwoord.

Wij danken u van harte om dit in te vullen en houden u zeker op de hoogte ivm de aanmelding.
Bij vragen, gelieve een van onderstaande personen te contacteren.
Vriendelijke groeten
Elisa De Jonghe, psychologisch consulente
Siska Verstraete, sociaal verpleegkundige
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