Dalton Het Groene Lyceum
Intakeformulier
Naam leerling:
Geboortedatum:

Vragen over school en de klas
Hoe vind je het nu op school?
Heb je vriend(en)/vriendin(nen) in de klas?
Kan jij goed opschieten met je leerkrachten?
Kun je iets noemen wat je erg leuk vindt op school?
Wat vind je moeilijk op school?
Ben je netjes op je schoolspullen?
Houd je je aan afspraken/regels op school? (bijv. huiswerk en opdrachten)
Ben je altijd op tijd op school?
Word je weleens gepest?
Pest je zelf ook wel eens en wat doe je dan?

Werk je graag samen of alleen?
O samen
O alleen
O allebei
Voorbeelden:

Werk je graag met je handen?
O ja
O nee
Voorbeelden:

Kan je langere tijd geconcentreerd bezig zijn? (je aandacht bij je werk houden)
O ja
O nee
Bij welke vakken wel en bij welke niet?

Vind je dat je goed zelfstandig kan werken? (dat je niet steeds hulp nodig hebt)
O ja
O nee

Vragen over thuis
Bij wie woon je?
O ouder(s)/verzorger(s) O vader
Anders namelijk:

O moeder

Heb je broer(s) en/of zus(sen)?
O ja
O nee
Ik heb … broer(s) en/of … zus(sen)
Wonen ze nog thuis?
Zijn er andere gegevens over jullie gezin die belangrijk zijn om te weten?

Vragen over vrije tijd
Wat doe je na schooltijd en in je vrije tijd meestal? (bijv. buitenspelen, sporten, tv kijken, achter de pc)
Hoeveel uur per week besteed je aan bovenstaande?
Hoeveel uur per dag zit je gemiddeld achter de computer?
Heb je een eigen computer of laptop?
Waar gebruik je jouw computer vooral voor?
Waar ben je goed in? (iets in je vrije tijd)

Vragen over het voorgezet onderwijs
Waarom heb je juist voor Het Groene Lyceum gekozen?

Hoe ken je Het Groene Lyceum?

O
O
O
O
O

familie, kennissen
via de basisschool
van de folder
open dag
anders, namelijk …………………….

Vragen aan de ouder(s)/verzorger(s)
Aanwezig bij het gesprek?
O ouder(s)/verzorger(s)
Anders namelijk:

O vader

O moeder

Wat vindt u het allerbelangrijkste voor uw zoon/dochter op school?

In welke dingen is uw zoon/dochter goed? (mag heel breed zijn)

Is er nog iets waar wij speciaal rekening mee moeten houden?

Zijn er nog vragen?

Zou u iets willen bijdragen aan de school, anders dan het bijwonen van de projectpresentaties? (bijvoorbeeld lid
worden van de ouder klankbordgroep of ouderadviesraad)

Wat is uw beroep of heeft u misschien een speciale hobby/bezigheid waar u iets over zou willen vertellen aan
onze leerlingen?

