
Doorgaande lijnen
Van peuter naar kleuter in de Krimpenerwaard
Waarom wordt er een overdrachtsformulier ingevuld voor de school? 
De overgang naar school is een belangrijke mijlpaal voor ouders en het kind. Elk kind is uniek en daarom is het van belang dat de 
school goed weet wie uw kind is en wat uw kind nodig heeft. De school sluit graag aan bij de behoeften van uw kind. Het is fijn dat 
er een mogelijkheid is om, daar waar nodig, extra ondersteuning in te kunnen zetten voor uw kind. Een overdracht naar de basis-
school vindt plaats rond de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft, is het van belang 
de overdracht rond 3,5 jarige leeftijd al te organiseren. De school heeft dan voldoende tijd om uw kind beter te leren kennen en 
de nodige begeleiding in te zetten. De kinderopvanginstellingen in de Krimpenerwaard hechten waarde aan een kindvriendelijke 
overdracht. Dit betekent dat er samen of in nauwe afstemming met ouders een overdracht aan de school wordt gedaan.

pagina 1 van 3

11
-2

1-
01

24
 E

W
ar

m
e 

ov
er

dr
ac

ht

Naam kinderopvangorganisatie

Naam locatie

Datum start opvang

Naam mentor van het kind

Contactgegevens 
kinderopvangorganisatie

Deze overdracht is ingevuld door             Datum 

Naam ontvangende school

Naam kind

Achternaam kind 

Geboortedatum

1. Zo ja, voor welke aandachtspunten 
heeft het kind een indicatie 
gekregen? 

2. Welk VVE programma heeft 
 het kind gevolgd?

3. Zijn er beschikbare testresultaten 
 van de GGD? (logopedie)? 

1. Gegevens kinder- en peuteropvang

2. Gegevens van het kind

Heeft het kind een indicatie voor Voor- 
en Vroegschoolse Educatie (VVE)? 1

Nee, ga door naar vraag 3. 

Ja, beantwoord onderstaande vragen: 

1 Bij inzet van VVE is er sprake van een indicatie die geldig is van de leeftijd 2 tot 6 jaar. Dit betekent dat een VVE indicatie mee gaat in 
de overdracht naar de basisschool en hier ook extra begeleiding voor een kind wordt georganiseerd. Het is daarom van belang dat de 
informatie m.b.t. VVE zorgvuldig in het overdrachtsformulier wordt opgenomen. 

Gemiddelde aanwezigheid van het kind
per week 

Eventuele verslagen m.b.t. het VVE traject 
kunnen met toestemming van ouders 
toegevoegd worden aan de overdracht.

Vorm van kinderopvang (dagverblijf of 
peuteropvang)



Heeft het kind een Sociaal Medische 
Indicatie Kinderopvang? Zo ja, op welke 
grond en welke duur heeft de Sociaal 
Medische Indicatie? 

Ouders Pedagogisch medewerker

Ingezette hulp/begeleiding Voor welke zorg is dit ingezet? Loopt deze hulp/begeleiding nog 
steeds? Graag de duur aangeven van 
de ingezette zorg. 

3. Is er (naast VVE) speciale hulp of begeleiding ingezet voor het kind?

4. Algemene opmerkingen vanuit ouders en pedagogisch medewerker

Bijvoorbeeld: Alert4you, logopedie, jeugdhulpverlening, audiologisch onderzoek etc. Eventuele verslagen kunnen met toestemming 
van ouders toegevoegd worden aan de overdracht.

Hier kunnen ouders en/of de pedagogisch medewerker eventueel aanvullende opmerkingen kwijt. 

Nee, ga door naar vraag 4. 

Ja, vul onderstaande kolommen in. 

pagina 2 van 3



pagina 3 van 3

Deze gegevens worden in belang van het kind en met toestemming van ouders overgedragen aan de basisschool. 

Indien  er  sprake  is  van  overgang  naar  buitenschoolse  opvang  (BSO)  geven  ouders/verzorgers  ook  toestemming  voor  
de overdracht naar de BSO. 

5. Bijlagen 

6. Overdracht van gegevens

7. Ondertekening

Ouder/verzorger 1: Ouder/verzorger 2:

Ja, ik geef ook toestemming voor de overdracht naar de BSO.

Nee, ik geef alleen toestemming voor de overdracht naar de basisschool. 

De basisschool mag de kinderopvang locatie contacteren als het formulier niet volledig is maar vraagt 

geen nieuwe informatie op zonder toestemming van ouders.

Uitdraai kindvolgsysteem (ontwikkellijnen) met toelichting uit het systeem. 

Uitdraai kindvolgsysteem (ontwikkellijnen) met het document 'Toelichting ontwikkellijnen'

(bijlage bij dit overdrachtsformulier). 

Naam

Handtekening 

Datum

Plaats

Of
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