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Aanmeldingsformulier Coach4you 
In te vullen door de leerling 
 
 

 

 

Datum: 
 
 
 

Ik heet 

 

 

 

Ik woon op dit adres 
 

 

 

Mijn telefoonnummer is 
 

 

 

Mijn e-mailadres is  

 

 

 

Het telefoonnummer van mijn moeder is 
 

 
Het telefoonnummer van mijn vader is 

 

 

Hoe graag wil jij een coach? 

 
0 heel graag 

0 graag 
0 maakt me niet uit 
0 eigenlijk niet 
 

 

Hoe graag willen je ouders/opvoeders een 
coach voor jou? 

 

0 heel graag 
0 graag 
0 dat weet ik niet 
 

 
 
 

Kruis de zinnen aan die helemaal of bijna helemaal  waar zijn: 
 

0 ik ga meestal graag naar school 

0 ik doe mijn huiswerk meestal met plezier 

O ik vind het bijna altijd leuk om nieuwe dingen te leren 

. 0 ik kijk regelmatig naar het (jeugd)journaal 

0 wij hebben thuis een krant 

0 ik stel op school vaak vragen 

0 mijn werk ziet er meestal netjes uit 

0 als ik wil, haal ik goede cijfers 
0 het boeit me niet zo of ik mooie cijfers haal 

0 opletten in de les vind ik tamelijk moeilijk 

   0 ik heb een aantal vrienden I vriendinnen 

0 ik vind het moeilijk om vrienden I vriendinnen te maken 

0 ik Vind een goede vriend I vriendin genoeg 

0 ik vind mijzelf verlegen 

0 ik heb regelmatig ruzie 
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Aanmeldingsformulier Coach4you 
In te vullen door de leerling 
 
 

 

0 ik kan goed omgaan met grote mensen 

0 ik doe best vaak mee als ze iemand pesten 

   0 ik word / werd zelf gepest 

0 ik denk wel dat ze me aardig vinden 

0 ik denk dat sommigen een hekel aan mij hebben 
   0 ik doe aan sport, namelijk :                                           ………………………………. 

0 ik lees graag 

0 ik ben een echte tv-liefhebber 

0 ik houd van computerspelletjes 

0 ik knutsel graag 

0 ik maak graag mooie dingen 

0 ik zit vaak gewoon wat te luieren 

O ik doe graag spelletjes met anderen 

0 ik werk graag in de tuin 

0 ik vind het leuk om te koken 

0 ik schrijf soms in een dagboek of ik bedenk verhalen en gedichtjes 

0 ik hang graag met mijn vrienden/vriendinnen een beetje rond 

0 ik fotografeer zelf, of ik maak filmpjes 

0 ik zit graag te chatten 

0 ik ga vaak naar mijn opa en oma 

0 ik ben heel vaak in de stad 

0 ik vind het leuk om naar een museum te gaan 

0 ik ben een oppas van kleine kinderen en dat vind ik leuk 

0 ik help in de winkel of in het bedrijf van iemand die ik ken 

0 ik heb een kranten-/folderwijk 

0 ik ben dikwijls op de kinderboerderij om te helpen 
0 ik besteed veel tijd aan ons/onze huisdier(en) 

 

 

Kruis alle beroepen aan die je leuk/interessant/boeiend/mooi lijken: 
 

0 beroepen waarbij je soms gevaarlijke dingen doet 

0 beroepen waarmee je goed kunt verdienen 

0 beroepen waarvoor je vaak buiten bent 

0 beroepen waarvoor je een uniform moet dragen 

0 beroepen waarbij je anderen helpt 

0 beroepen waarbij je de baas bent over anderen 

0 beroepen met zieke of oude mensen 

0 beroepen met kinderen 

0 beroepen met dieren 

0 beroepen met bloemen en planten 

0 beroepen waarbij je les geeft 

0 beroepen waarbij je dingen in elkaar moet zetten 

0 beroepen waarbij je niet hoeft na te denken 

0 beroepen waarbij andere mensen je belangrijk vinden 
O beroepen waarvoor je kunstzinnig moet zijn 
 
 


