
Overdrachtsformulier peuter-kleuter

Overdrachtsformulier

peuter - kleuter 
Algemeen deel 

Gegevens peuter-/kinderopvang
Naam peuter-/kinderopvang
Telefoonnummer 
E-mailadres
Overdrachtsformulier ingevuld door 
Invuldatum 

Kindgegevens

Naam kind (voor en achternaam)
Geboortedatum      Leeftijd            jaar            maanden
Adres en woonplaats 
Thuistaal indien niet Nederlands
Land van herkomst
Medische bijzonderheden peuter  ja  nee
Bijzonderheden gezin   ja  nee
Externe hulp peuter1    ja  nee
Fasen van begeleiding1   Fase I  Fase II  Fase III
Handelingsplan aanwezig1   ja  nee
Overdracht ontwikkelings-   ja  nee
gegevens KIJK!

Plaatsingsgegevens

Datum instroom kinderopvang 
Indicatie VVE?     ja  nee
Sociaal-medische indicatie?   ja  nee
Gevolgd VVE – programma 
Periode van deelname      t/m 
Aantal dagdelen per week 
Naam toekomstige basisschool 
Warme overdracht     ja  nee
Datum warme overdracht 
Naam jeugdverpleegkundige  

1 Zie toelichting in bijlage 1 specifiek deel “warme overdracht”. 

Overdracht ontwikkeling gegevens van het kind observatie - instrument KIJK!
De rapportage uit het observatie – instrument KIJK! wordt toegevoegd aan het overdrachts-
formulier. Het betreft de gegevens over de ontwikkeling van het kind. Deze kunnen tevens 
als uitgangspunt dienen voor een mogelijke “warme overdracht”. 



Overdrachtsformulier peuter-kleuter

Ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) 
1. Opmerkingen of aanvullingen t.a.v. de inhoud van het overdrachtsformulier 

2. Bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind die van belang zijn voor de  
 basisschoolleerkrachten om daar in de begeleiding rekening mee te houden? 

De ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) zijn akkoord met:
- de overdracht aan de basisschool waar het kind naar toe gaat en het bespreken van het 
 overdrachtsformulier met eventuele bijlagen
- het laten plaats vinden van de terugkoppeling tussen basisschool en de voorschoolse instelling

Bij de overgang van de peuter-/kinderopvang naar de basisschool overhandigen de pedagogisch 
medewerkers een kopie van het ingevulde en ondertekende overdrachtsformulier aan de basis-
school. Het origineel kunnen de ouders zelf bewaren. De gegevens blijven op de voorschoolse 
instelling niet langer dan twee jaar bewaard na invuldatum.

Plaats     Datum 

Handtekening ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s)


	Tekstveld 206: 
	Tekstveld 208: 
	Tekstveld 2021: 
	Tekstveld 2024: 
	Tekstveld 209: 
	Tekstveld 2022: 
	Tekstveld 2010: 
	Tekstveld 2023: 
	Tekstveld 2011: 
	Tekstveld 2012: 
	Tekstveld 2015: 
	Tekstveld 2016: 
	Tekstveld 2018: 
	R4: Off
	R3: Off
	R9: Off
	R5: Off
	R6: Off
	R2: Off
	R8: Off
	R1: Off
	R7: Off
	Tekstveld 210: 
	Tekstveld 211: 
	Datum: 
	Plaats: 
	Datum warme overdracht: 
	Invuldatum: 
	Geboortedatum: 
	jaar: 
	maanden: 
	periode1: 
	periode2: 


