
 

 

Bijlage 3 
Toelichting overdrachtsformulier peuter – kleuter Neder-Betuwe 
voor ouders 

 
Als uw kind 4 jaar wordt, breekt een nieuwe fase aan. Uw kind gaat dan naar de basisschool. De 
pedagogisch medewerkers hebben uw kind goed leren kennen en hebben veel kennis over de 
ontwikkeling van uw kind. Voor de basisschool is het prettig om te weten hoe de eerste jaren van uw 
kind zijn verlopen. Zo kunnen de leerkrachten uw kind op een goede manier begeleiden en 
stimuleren. Het kinderdagverblijf of de peuteropvang geeft daarom graag de informatie over de 
ontwikkeling van uw kind door aan de basisschool. 
 
Wat houdt het overdrachtsformulier in voor uw kind? 
Met de informatie op het overdrachtsformulier kan de leerkracht in groep 1 van de basisschool 
zorgen dat uw kind de juiste aandacht krijgt en dat het onderwijs aansluit bij wat uw kind nodig 
heeft. Een goede overdracht van informatie over uw kind zorgt voor een soepele overstap naar de 
basisschool. 
 
Wat voor informatie wordt overgedragen? 
In de eerste 4 jaar heeft uw kind leren lopen en praten, en het heeft de wereld om zich heen 
ontdekt. Uw kind heeft een eigen karakter ontwikkeld, misschien is uw kind druk of juist rustig, 
speelt het graag alleen of juist met andere kinderen. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn/haar eigen 
tempo. De pedagogisch medewerkers hebben uw kind goed gevolgd. In de overdracht geven zij 
informatie mee over de ontwikkeling van uw kind.   
 
Wat staat er op het overdrachtsformulier? 

 Zaken die van belang zijn voor de administratie en de algemene begeleiding van uw kind op 
de ontvangende basisschool. 

 Of uw kind eventueel extra of specifieke ondersteuningsbehoefte heeft.  

 Of er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, sociaal-
emotioneel gedrag, speel- en leergedrag, redzaamheid en motoriek.   

 
Uw toestemming 
De pedagogisch medewerker vult alle gegevens voor het overdrachtsformulier en eventueel een 
bijlage in. Het overdrachtsformulier wordt met u in een persoonlijk eindgesprek besproken. Tijdens 
dit gesprek kunnen er nog dingen aangepast of toegevoegd worden. 
Als u akkoord bent met de overdracht van deze gegevens, dan ondertekent u het formulier. Het 
wordt hierna (digitaal) opgestuurd naar de basisschool waar uw kind naar toe gaat. 
Er wordt zorgvuldig met de gegevens omgegaan. 
 
Als u het niet eens bent met de informatie van de overdracht, dan bent u niet verplicht het 
overdrachtsformulier te ondertekenen. De informatie wordt dan niet door de 
peuteropvang/kinderdagverblijf overgedragen aan de basisschool. U wordt dan gevraagd een 
formulier met weigering van overdracht te ondertekenen. Dit formulier wordt gedeeld met de 
basisschool.   
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