
Overdrachtsformulier peuter - kleuter Neder-Betuwe

Voor een kind is de overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool een belangrijke 
stap in de ontwikkeling. Een goede samenwerking tussen peuteropvang of kinderdagverblijf en de basisschool 
draagt ertoe bij dat deze overgang voor het kind soepeler verloopt. 
 
Dit overdrachtsformulier peuter - kleuter is een onderdeel van deze samenwerking. Het is een uniform hulpmiddel 
wat moet bijdragen aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder kind. 
Door overdracht van gegevens gaat er geen kostbare tijd verloren. De basisschool kan direct op de juiste manier 
verder werken aan de ontwikkeling van het kind, vanaf het punt waarop die op de peuteropvang of het 
kinderdagverblijf is gestopt. 
Het is de bedoeling dat dit formulier wordt ingevuld door een pedagogisch medewerker van de peuteropvang of het 
kinderdagverblijf en wordt besproken met de ouders van het kind in het eindgesprek. 
 
Overdracht van gegevens vindt alleen plaats met expliciete toestemming van de ouders.

1.  Gegevens peuter

Naam peuter

Van peuteropvang of kinderdagverblijf

Naar basisschool

2.  Gegevens invuller

Datum van invullen

Naam invuller

Werkzaam bij

Telefoonnummer (bij vragen)

3.  Algemene kindgegevens

Achternaam

Voornamen

Roepnaam

Geboortedatum

JongenMeisje

Straat en huisnummer

Postcode

Telefoon / mobiel

Woonplaats

Geheim nummer

De volgende velden alleen invullen als het kind niet in Nederland is geboren.

Geboorteland

Woont in Nederland sinds

Nationaliteit
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Eénoudergezin (vader)

Anders, namelijk

Eénoudergezin (moeder)

Vader en moeder

Het kind woont bij

4.  Thuissituatie

Bovenstaande indicatoren betreffen een samenvatting van de ruime doelgroepdefinitie die is vastgelegd in het VVE 
beleidsplan 2019-2022 van de gemeente Neder-Betuwe.

Naam moeder

Naam vader

Thuistaal (indien niet Nederlands)

Zijn er bijzonderheden?

5.  Doelgroep bepaling VVE

Heeft het consultatiebureau voor het kind een VVE indicatie afgegeven?

Ja, indicatie voor Nee Onbekend

Nederlandse taal

Spraak/taal

Communicatie

Motoriek (fijne / grove)

Adaptatie / persoonlijkheid / sociaal gedrag

Sociale problematiek
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6.  Gegevens kinderopvangorganisatie

Naam organisatie

KinderdagverblijfPeuteropvang / voorschoolKinderopvangvorm

Nee (ga verder naar 7, gegevens basisschool)JaOrganisatie VVE geregistreerd?

Startblokken

Uk en Puk

Doe meer met Bas

Piramide

Kaleidoscoop

Anders

Gebruikt VVE-programma

Deelname kind aan VVE programma totvan

Aanwezigheid kind Structureel minder dan 8/16 
uur per week

Structureel 8/16 uur per week 
of meer

Is het kind langdurig afwezig geweest?  
Bijv. door ziekte of zeer lange vakantie NeeJa

7.  Gegevens basisschool

Naam school

Naam locatie

Is er een samenwerking van de 
peuteropvang organisatie / 
kinderdagverblijf met deze basisschool?

NeeJa



8.  Zorgbehoefte

Is bij het kind een behoefte aan extra of 
specifieke ondersteuning gesignaleerd?

Is informatie met betrekking tot de 
gesignaleerde ondersteuningsbehoefte 
opvraagbaar door de basisschool? 

Ja Nee Onbekend

Ja Nee Niet van toepassing

9.  Ontwikkeling

Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de ontwikkeling van het kind? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Spraak/taalontwikkeling

Ontluikende rekenontwikkeling

Sociaal-emotioneel gedrag

Speel- en leergedrag

Redzaamheid

Motorische ontwikkeling

Geen bijzonderheden
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Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:



10.  Toestemming ouders/verzorgers

De ouder(s) of verzorger(s) hebben kennis genomen van de inhoud van dit overdrachtsformulier, de toelichting op 
het formulier en eventuele bijlagen. Zij geven toestemming voor het (digitaal) overdragen van de kindgegevens aan 
de basisschool. De kindgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard door de peuteropvang of het 
kinderdagverblijf en de basisschool.

Datum

Plaats

Handtekening ouder/verzorger

Handtekening ouder/verzorger

Bijlagen:

1.

2.

3.

4.


Overdrachtsformulier peuter - kleuter Neder-Betuwe
Voor een kind is de overgang van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf naar de basisschool een belangrijke stap in de ontwikkeling. Een goede samenwerking tussen peuteropvang of kinderdagverblijf en de basisschool draagt ertoe bij dat deze overgang voor het kind soepeler verloopt.

Dit overdrachtsformulier peuter - kleuter is een onderdeel van deze samenwerking. Het is een uniform hulpmiddel wat moet bijdragen aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor ieder kind.
Door overdracht van gegevens gaat er geen kostbare tijd verloren. De basisschool kan direct op de juiste manier verder werken aan de ontwikkeling van het kind, vanaf het punt waarop die op de peuteropvang of het kinderdagverblijf is gestopt.
Het is de bedoeling dat dit formulier wordt ingevuld door een pedagogisch medewerker van de peuteropvang of het kinderdagverblijf en wordt besproken met de ouders van het kind in het eindgesprek.

Overdracht van gegevens vindt alleen plaats met expliciete toestemming van de ouders.
1.  Gegevens peuter
Naam peuter
Van peuteropvang of kinderdagverblijf
Naar basisschool
2.  Gegevens invuller
Datum van invullen
Naam invuller
Werkzaam bij
Telefoonnummer (bij vragen)
3.  Algemene kindgegevens
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode
Telefoon / mobiel
Woonplaats
De volgende velden alleen invullen als het kind niet in Nederland is geboren.
Geboorteland
Woont in Nederland sinds
Nationaliteit
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Het kind woont bij
4.  Thuissituatie
Bovenstaande indicatoren betreffen een samenvatting van de ruime doelgroepdefinitie die is vastgelegd in het VVE beleidsplan 2019-2022 van de gemeente Neder-Betuwe.
Naam moeder
Naam vader
Thuistaal (indien niet Nederlands)
Zijn er bijzonderheden?
5.  Doelgroep bepaling VVE
Heeft het consultatiebureau voor het kind een VVE indicatie afgegeven?
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6.  Gegevens kinderopvangorganisatie
Naam organisatie
Kinderopvangvorm
Organisatie VVE geregistreerd?
Gebruikt VVE-programma
Deelname kind aan VVE programma
tot
van
Aanwezigheid kind
Is het kind langdurig afwezig geweest? 
Bijv. door ziekte of zeer lange vakantie
7.  Gegevens basisschool
Naam school
Naam locatie
Is er een samenwerking van de peuteropvang organisatie / kinderdagverblijf met deze basisschool?
8.  Zorgbehoefte
Is bij het kind een behoefte aan extra of specifieke ondersteuning gesignaleerd?
Is informatie met betrekking tot de gesignaleerde ondersteuningsbehoefte opvraagbaar door de basisschool? 
9.  Ontwikkeling
Zijn er bijzonderheden met betrekking tot de ontwikkeling van het kind?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
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Toelichting:
Toelichting:
Toelichting:
Toelichting:
Toelichting:
Toelichting:
10.  Toestemming ouders/verzorgers
De ouder(s) of verzorger(s) hebben kennis genomen van de inhoud van dit overdrachtsformulier, de toelichting op het formulier en eventuele bijlagen. Zij geven toestemming voor het (digitaal) overdragen van de kindgegevens aan de basisschool. De kindgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard door de peuteropvang of het kinderdagverblijf en de basisschool.
Datum
Plaats
Handtekening ouder/verzorger
Handtekening ouder/verzorger
Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
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