
 
Aanmeldingsformulier deelnemer aan de Faalangstreductie-training: 
 
Naam: ___________________________________________________________________ 
Adres: ____________________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats: _________________________________________________ 
Telefoonnummer: _________________________________________________________ 
E-mailadres:  _____________________________________________________________ 
Geboortedatum: _________________________________________________________ 
Gezinssamenstelling: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Naam school:____________________________________________________________ 
groepsverloop:  gr. 1-… -… -… -… -… -… -… - 
 
 

Wilt U in het keuzemenu aangeven wat op uw kind van toepassing is. 

In welke situaties vertoont uw kind faalangstig gedrag ? 

Bij nieuwe dingen / situaties:   

Bij toetsen / proefwerken:   

Tijdens sport / hobby:    

In contact met anderen:   

Bij specifieke opdr./vakken : nl.  

Eigen aanvullingen:  

 
 
 
 
 
Hoe merkt u dat uw kind faalangstig is ? 

Vraagt om ondersteuning / goedkeuring:  

Blijft na uitleg nog veel vragen stellen:       

Trekt zich terug of wordt stil:         

Reageert krampachtig op gemaakte fouten:   

Hangt de clown uit bij nieuwe opdrachten:      

Gaat in verzet/ is brutaal bij nieuwe opdrachten:  

Schat zichzelf (te) laag in:     

Schat zichzelf (te) hoog in:     

Eigen aanvullingen:  

 
 
 
 

initiator:margriet@snapje.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:524ffbb301a7c1498ed7df80e6188d9c



Welke (lichamelijke) reacties vertoont uw kind wanneer hij/zij faalangstig is: 

Wegkijken           met ogen knipperen           blozen          

friemelen           wiebelen                 stotteren   

hartkloppingen           slaapproblemen                buikpijn 

naar de wc moeten          misselijkheid                gespannenheid    

krampachtigheid       oppervlakkig ademhalen             zweten  

Eigen aanvullingen:  

 
 
 
 
Wilt U in het keuzemenu aangeven wat op uw kind van toepassing is. 

Andere aspecten:           

Kan uw kind de leerstof op school aan:       

Hoe gaat uw kind met zijn/haar huiswerk om:  

Kan uw kind huiswerk overzien / plannen:       

 

Hoe gaat u zelf om met de faalangst van uw kind ?  

 

 

 

 

Hoe gaat de school om met de faalangst van uw kind ?  

 
 
 
 
 
 
Andere aanvullingen die van belang (kunnen) zijn:  

 
 
 
 
 
 
Datum:   Plaats:    Naam: 
 
 
  
Dit aanmeldingsformulier kunt U verzenden door op “formulier verzenden” (rechtsboven in de 
taakbalk) te klikken. 
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