
 
Aanmeldingsformulier deelnemer aan de sociale vaardigheidstraining: 
 
Naam: __________________________________________________________________ 
Adres: __________________________________________________________________ 
Postcode en woonplaats: _______________________________________________ 
Telefoonnummer: _______________________________________________________ 
E-mailadres:_____________________________________________________________ 
Geboortedatum: ________________________________________________________ 
Gezinssamenstelling: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Naam school:____________________________________________________________ 
groepsverloop:  gr. 1-… -… -… -… -… -… -… - 
 
 
M.b.t. omgang met andere kinderen: 

speelt vooral met jongere kinderen      geen vriendjes 

speelt vooral met oudere kinderen       wisselende vriendjes  

stapt moeilijk op een groepje kinderen af      laat over zich heenlopen 

verstoort regelmatig het spel van anderen         plaagt veel  

daagt andere kinderen uit           wordt veel geplaagd  

spant anderen voor zijn karretje        hangt graag de clown uit 

kan samenwerken met anderen      speelt graag de baas 

kan anderen een pluim geven   

Eventuele eigen aanvullingen: 

 

 
 
 
 
M.b.t. hoe het kind over zichzelf denkt: 

kan zichzelf een pluim geven           schept veel op    

kan duidelijk maken wat hij voelt       komt zelfverzekerd over  

wordt erg boos als iets mislukt       is angstig     

geeft anderen de schuld als iets mislukt        kan slecht tegen zijn verlies 

kruipt regelmatig in zijn schulp       lage dunk van zichzelf  

Eventuele eigen aanvullingen:  

 

initiator:margriet@snapje.nl;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:8a4ba6b65a591b4c98eb647c132ab7b0



 

 

M.b.t. algemene sociale vaardigheden: 

vraagt op een goede manier aandacht           kan zichzelf voorstellen    

kan op zijn beurt wachten            kan luisteren naar een ander     

doet wat er gevraagd wordt       wil altijd zijn zin krijgen          

stelt vragen op een duidelijke manier     kijkt de ander aan 

kan zich inleven in andermans gevoelens         is behulpzaam    

Eventuele eigen aanvullingen:  

 
 
 
Zijn er naast deze items nog andere dingen die opvallen aan uw kind ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is de algemene indruk die de school heeft van uw kind ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkeur plaats  voor de training: 

Bleiswijk 

Waddinxveen 

      zo snel mogelijk (de plaats maakt u niet uit)  

 

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