Ouders
KIJK! Lijst van:

Schooljaar:
Groep:
Leraar:
Datum gesprek 1e rapport:
Datum gesprek 2e rapport:
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KIJK! Lijst Ouders
De KIJK! Lijst voor ouders is bedoeld als persoonlijke voorbereiding van uw gesprek met de
leraar. De leraar vult zelf ook een KIJK! Lijst in. Beide lijsten komen in het gesprek aan de orde.
1. Basiskenmerken (lekker in je vel zitten)
Een kind dat lekker in zijn vel zit, zal zich goed en vlot ontwikkelen. Het is van nature nieuwsgierig naar de wereld om hem heen. Nieuwe dingen schrikken hem niet af, maar zijn juist interessant en vormen een uitdaging om spelenderwijs te ontdekken en te ervaren.

Mijn kind
1e rapport
(bijna)
altijd

meer
wel
dan
niet

meer
niet
dan
wel

2e rapport
(bijna) (bijna)
nooit altijd

meer
wel
dan
niet

meer
niet
dan
wel

(bijna)
nooit

1. Heeft zelfvertrouwen.
2. Komt voor zichzelf op.
3. Gaat met plezier naar school.
4. Maakt gemakkelijk contact met andere
kinderen.
5. Maakt gemakkelijk contact met volwassenen.
6. Speelt met andere kinderen.

2. Betrokkenheid
Betrokkenheid zegt iets over de mate waarin een kind geboeid is, vol overgave bezig is. Het
richt alle aandacht op de bezigheid van dat moment en vergeet als het ware de tijd en de
wereld om zich heen. Het kind is gedreven om ergens greep op te krijgen, iets voor elkaar te
krijgen. Deze gedrevenheid komt voort uit een gezonde nieuwsgierigheid. Een kind dat betrokken bezig is, ontwikkelt zich.

Beoordeling in relatie tot leeftijd
1e rapport
Betrokkenheid

(bijna)
altijd

meer
wel
dan
niet

meer
niet
dan
wel

2e rapport
(bijna) (bijna)
nooit altijd

1. Reageert enthousiast bij een activiteit of spel.
2. Werkt nauwkeurig.
3. Is geconcentreerd met een activiteit bezig.
4. Kan uit zichzelf een tijdje met een activiteit
bezig zijn.
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meer
wel
dan
niet

meer
niet
dan
wel

(bijna)
nooit

3. Speciﬁeke interesses van mijn kind
U kruist aan in hoeverre onderstaande uitspraken op uw kind van toepassing zijn.
Mijn kind is geïnteresseerd in:
1e rapport
Boeken
Cijfers en getallen
Tekenen
Knutselen, bouwen
Buitenspelen
Samenspelen met andere kinderen
Gezelschapspelletjes
Computeren

4. Opmerkingen
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2e rapport

