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Uw kind gaat binnenkort naar de basisschool.
Een grote stap! Om de ontwikkeling van uw
kind bij deze stap te ondersteunen dragen
voorscholen binnen de Gemeente Rotterdam
gegevens over naar de basisschool. Hieronder
vertellen wij u wat de overdracht precies inhoudt
en om welke gegevens het gaat.
Het overdragen van gegevens naar de basisschool
Het overdragen van gegevens is gunstig voor de
ontwikkeling van uw kind. De leerkracht van groep 1 kan
zich dan beter voorbereiden en aansluiten bij wat uw kind al
heeft geleerd.
Overdracht kindgegevens
• Het uniforme voorblad wordt in heel Rotterdam gebruikt.
• Het overdrachtsdocument geeft alle gegevens weer die
van belang zijn voor de begeleiding van uw kind op de
basisschool.
• Daarnaast staat er bij Plaatsingsgegevens welk vveprogramma uw kind heeft gevolgd
• en hoeveel maanden uw kind op de voorschool zat.
• Daarnaast is er ruimte voor bijzonderheden over uw kind,
zoals informatie over een dieet of de inzet van externe
zorg.
• Tot slot wordt aangegeven of uw kind extra aandacht/
ondersteuning nodig heeft. De basisschool kan daar dan
op tijd rekening mee houden.

Observaties
• Het overdrachtsdocument wordt aangevuld met
uitgebreidere informatie over de ontwikkeling van uw
kind. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een bijlage.
• In deze bijlage wordt onder andere aandacht besteed
aan: taalontwikkeling, ontluikende rekenontwikkeling,
sociaal emotioneel gedrag, speel- en leergedrag,
redzaamheid en motoriek.
• Waar is uw kind al goed in en waar kan het nog wat extra
ondersteuning bij gebruiken?
Toestemming ouders
• Het overdrachtsdocument en de bijlage worden met u
besproken in een eindgesprek.
• Zowel het overdrachtsdocument als de bijlage moeten
altijd door u worden gelezen.
• Als ouders geeft u vervolgens toestemming voor de
overdracht door het tekenen van het overdrachtsdocument. Wanneer u geen handtekening zet, geeft u
geen toestemming. De overdracht vindt dan niet plaats.
• U ontvangt een kopie van de door u getekende
overdrachtsformulieren.
Opsturen naar de basisschool
Het door u ondertekende overdrachtsdossier wordt
opgestuurd naar de directeur van de basisschool. De
directeur zorgt ervoor dat de interne begeleider en de
leerkracht van groep 1 het overdrachtsdossier ontvangen.
Vragen
Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de pedagogisch
medewerker van de voorschool.

