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Informatie voor ouders: overdracht kindgegevens naar de basisschool. 

Uw kind gaat binnenkort naar de basisschool. Een grote stap! Om de ontwikke-
ling van uw kind bij deze stap te ondersteunen dragen Peutergroepen binnen  
de Gemeente Rotterdam gegevens over aan de basisschool. Hieronder vertellen  
wij u wat de overdracht precies inhoudt en om welke gegevens het gaat. Het 
overdragen van gegevens naar de basisschool 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 en wat uw kind nodig heeft.

Privacy
De gemeente gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Meer leest u hierover op Rotterdam.nl/privacy.

Overdracht kindgegevens
Het overdrachtsdocument geeft alle gegevens die van belang zijn voor de begeleiding van uw 
kind op de basisschool. Zoals welke vve-programma uw kind heeft gehad, hoeveel maanden 
uw kind naar de peuteropvang of het kinderdagverblijf is geweest en of uw kind op de basis-
school extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Het delen van de plaatsingsgegevens is 
volgens de Wet op het primair onderwijs altijd verplicht.

Observaties
. Het overdrachtsdocument wordt aangevuld met uitgebreidere informatie over de  
 ontwikkeling van uw kind. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijlagen.
. In de bijlagen 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 bijlagen worden met u besproken in een eindgesprek.
. Zowel het overdrachtsdocument als de bijlagen moeten altijd door u worden gelezen.
. U geeft 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
De door u ondertekende overdrachtsformulieren worden opgestuurd naar de directeur  
van de basisschool. De directeur zorgt ervoor dat de interne begeleider en de leerkracht van 
groep 1 de overdrachtsformulieren ontvangen.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stelt u deze dan aan de pedagogisch medewerker van de Peutergroep.

*Met de informatie uit de 

overdracht gaat de basis-

school na of zij uw kind 

passende ondersteuning 

op school kunnen bieden. 

De school heeft hiervoor 

6 weken de tijd met een-

malige verlenging van 4 

weken. Als de overgedra-

gen informatie (achteraf) 

niet juist of onvolledig 

was, kan dit gevolgen 

hebben voor de manier 

waarop de school het 

onderwijs voor uw kind 

passend kan maken.  

Het kan ook betekenen 

dat de school uw kind 

niet kan inschrijven. 

http://Rotterdam.nl/privacy


Aanwijzing voor de contactpersoon van de kinderopvang/peuteropvang die dit formulier invult. 
Graag dit hele document gebruiken. Indien u gebruik maakt van het observatiesysteem, 
dit voorblad toevoegen.

Verzendadres

E-mailadres

Per post

Straat Huisnummer

 

Plaats

 

Afdeling Postbus

  

Overdracht Kindgegevens
Deel A

Gegevens kinderdagopvang/peuteropvang

Naam locatie kinderdagopvang/peuteropvang

Telefoonnummer (10 cijfers)

Naam contactpersoon

E-mailadres (uwnaam@domein.nl)

Straat Huisnummer

 

Postcode (1234AB) Plaats

 

Datum van invullen Ingevuld door
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*Let op! 

Voor een peuter die 

extra zorg nodig heeft, 

overleg met de school 

als de peuter 3 jaar en 6 

maanden is. Overdracht 

bij voorkeur bij 3 jaar en 

9 maanden

Leeftijd peuter

Jaar Maanden

 

Meegestuurde bijlagen:

 Rapportage observatiesysteem   Plan van aanpak/handelingsplan

 Anders:   

Voor uitgebreide  

informatie verwijzen 

wij naar de bijlage

Kindgegevens

Voor- en achternaam kind

Plaatsingsgegevens

Datum plaatsing

Gevolgd VVE programma

Indicatie extra spelen en leren (CJG)

 Ja      Neen

Aantal maanden VVE Aantal dagdelen per week

 

Overdracht Kindgegevens
Deel B

Vragenformulier voor kinderen met extra ondersteuningAlleen in te vullen bij 

kinderen met extra 

ondersteuning.
Beeld van de zorgbehoefte

Is bij de peuter extra behoefte aan ondersteuning gesignaleerd?
Zo ja, zie plan van aanpak (Plan van aanpak meesturen zonder medische informatie, maar wel 
met informatie die van belang is voor ondersteuning van het kind op de basisschool, zoals kind 
is gevoelig voor prikkels en heeft baat bij een rustige werkplek.) 

 Ja
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Indien ja: op welk gebied:

 Sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag

 Spraak-taalontwikkeling

 Ontluikende gecijferdheid

 Cognitieve ontwikkeling

 Motorische ontwikkeling

 Anders:  

Samenwerking met ouders rondom de ‘ondersteuning’ van het kind

Is er extra contact met ouders geweest over de ontwikkeling van het kind?

 Ja      Neen

Indien de peuter extra ondersteuning vraagt: delen de ouders dit?

 Ja      Neen

Extra ondersteuning/begeleiding nodig voor kind en gezin

Het kind heeft ondersteuning:

 Logopedie

 Fysiotherapie

 Kinderopvang-plus

 Begeleiding door wijkteam

 Anders:  

Zijn er gezinsgerichte interventies geweest?

 Ja      Neen

Lopende/vervolgafspraken

Zijn er nog lopende/vervolgafspraken waar de school rekening mee moet houden?

 Ja      Neen

Indien ja: welke?
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Toestemming

Toestemming ouder(s) voor de overdracht van 
de kindgegevens naar de basisschool.

Toestemming van ouder(s) is verplicht!
Voor de overdracht van gegevens is toestemming vereist van de ouder(s). Ouders moeten
een ingevuld exemplaar van het uniforme voorblad plus bijlagen ondertekenen.

Informatie voor de ouders bij het ondertekenen van dit overdrachtsdossier. Belangrijk!
Met ‘ouders’ bedoelen wij in deze tekst: minimaal één van de wettelijke verzorgers van het kind.

Toelichting
Dit overdrachtsdossier bestaat uit drie delen: deel A met algemene gegevens, deel B met  
eventuele extra ondersteuning en een bijlage met observatiegegevens.

De bijlage met de observatiegegevens geeft informatie over de ontwikkeling van uw kind.  
De Peutergroep heeft de ontwikkeling van uw kind goed gevolgd en geregistreerd. Het is  
belangrijk om deze gegevens door te geven aan de basisschool waar uw kind naar toe gaat.  
De leerkracht van groep 1 van het basisonderwijs kan met die informatie zorgen dat het  
onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van uw kind. De basisschool gebruikt  
de informatie om te kijken of de school uw kind passende ondersteuning kan bieden. Zonder  
de informatie kan de school dat niet beoordelen en om die reden uw kind  misschien ook  
niet inschrijven. 
 
U geeft als ouder(s) toestemming voor de overdracht van alle gegevens in dit
dossier naar de basisschool door hieronder uw handtekening te zetten. Als u niet
tekent, worden de gegevens van uw kind niet overgedragen.

Toestemming ouder(s)
Hierbij geef ik/geven wij (invullen voornaam en achternaam van de ouder(s)) 

Ouder(s) van (invullen voornaam en achternaam van uw kind)

Toestemming voor verzending van dit ingevulde overdrachtsdossier (uniform voorblad
plus bijlagen met aanvullende informatie). Ondergetekenden kunnen deze toestemming 
intrekken totdat de overdracht aan de basisschool heeft plaatsgevonden. Als zij hun toestem-
ming willen intrekken, kunnen zij dit schriftelijk doorgeven aan de Peutergroep van hun kind.

Plaats

Datum
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Handtekening ouder(s)

De Peutergroep zorgt ervoor dat het overdrachtsdocument met bijlagen aan de basisschool
van uw kind wordt overgedragen.

Ingevuld door

Locatie

Naam manager

6Overdrachtsdocument 
Rotterdam VVE – PO 12-2021 6


	Informatie voor ouders: overdracht kindgegevens naar de basisschool.  
	Overdracht Kindgegevens - Deel A
	Overdracht Kindgegevens - Deel B
	Toestemming

	e-mailadres: 
	Straat: 
	Huisnummer: 
	Plaats: 
	Afdeling: 
	Postbus: 
	Naam locatie kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Telefoonnummer kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Naam contactpersoon kinderdagopvang/peuteropvang: 
	E-mailadres kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Straat kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Huisnummer kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Postcode kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Plaats kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Datum van invullen kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Ingevuld door kinderdagopvang/peuteropvang: 
	Jaar: 
	Maanden: 
	Rapportage observatiesysteem: Off
	Plan van aanpak/ handelingsplan: Off
	Andere meegestuurde bijlagen checkbox: Off
	Andere meegestuurde bijlagen: 
	Voor- en achternaam kind: 
	Datum plaatsing: 
	Gevolgd VVE programma: 
	Indicatie CJG Ja: Off
	Indicatie CJG Nee: Off
	Aantal maanden VVE: 
	Aantal dagdelen per week: 
	Extra behoefte aan ondersteuning checkbox: Off
	Sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag: Off
	Spraak-taalontwikkeling: Off
	Ontluikende gecijferdheid: Off
	Cognitieve ontwikkeling: Off
	Motorische ontwikkeling: Off
	Zorgbehoefte anders checkbox: Off
	Zorgbehoefte anders:: 
	Ja 1: Off
	Nee 1: Off
	Ja 2: Off
	Nee 2: Off
	Logopedie: Off
	Fysiotherapie: Off
	Kinderopvang-plus: Off
	Begeleiding door wijkteam: Off
	Extra ondersteuning anders checkbox: Off
	Welke andere ondersteuning heeft het kind: 
	Ja 3: Off
	Nee 3: Off
	Ja 4: Off
	Nee 4: Off
	Indien ja: Welke?: 
	invullen voornaam en achternaam van de ouder(s): 
	invullen voornaam en achternaam van uw kind: 
	Plaats 3: 
	Datum: 
	Ingevuld door: 
	Locatie: 
	Naam manager: 


