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Doel 
Waardse Kids en OBS Koningin Wilhelmina gaan deze samenwerkingsovereenkomst aan omdat zij van 
mening zijn dat de ontwikkeling van alle kinderen gebaat is bij goede interprofessionele afstemming 
en een doorgaande lijn. In deze samenwerkingsovereenkomst worden de mondelinge afspraken op 
papier vastgelegd zodat alle medewerkers van beide partijen dit terug kunnen vinden. 
Er zijn verticale overgangen, dit is van kinderdagopvang of Peuteropvang naar de basisschool. En er 
zijn horizontale overgangen, dit is van de voorschoolse opvang (VSO) naar de basisschool en van de 
basisschool naar de naschoolse opvang (NSO), samen buitenschoolse opvang (BSO). In Lekkerkerk 
heeft Waardse Kids een locatie voor Peuteropvang, voor deze verticale overgang worden in dit 
document de verantwoordelijkheden en afspraken beschreven om dit zo goed mogelijk te laten 
verlopen.  
 

Aanbod 
Op grond van artikel 45 lid 2 Wet op het primair onderwijs is de basisschool verplicht om zorg te 
dragen voor de organisatie van kinderopvang tussen 7.30 en 18.30 uur. De kosten komen voor 
rekening van ouders. Waardse Kids kan deze kinderopvang bieden in de gemeente Krimpenerwaard 
en de gemeente Lopik.  
Waardse Kids biedt in Lekkerkerk Peuteropvang (2-4 jaar). Deze opvang wordt geboden op maandag 
t/m vrijdag tussen 8:15 en 12:15 uur.  
 

Evaluatie samenwerkingsovereenkomst 
Jaarlijks wordt de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoering hiervan geëvalueerd door de 
directie van basisschool OBS Koningin Wilhelmina en de directie en locatiemanager van Waardse 
Kids. Wanneer er wijzigingen moeten plaatsvinden n.a.v. deze evaluatie dan zal Waardse Kids 
zorgdragen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die opnieuw getekend wordt. Als er geen 
wijzigingen zijn dan hoeft de samenwerkingsovereenkomst niet opnieuw getekend te worden. 
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Informatie-uitwisseling verticale overgang 

Een overdracht van kind gegevens naar de basisschool is goed voor ieder kind. De ontvangende 

basisschool kan zich voorbereiden op de plaatsing en aansluiten bij de behoeften van het kind. Dit 

zorgt voor een op het kind afgestemde startpositie op school en er wordt gezorgd voor een 

doorgaande lijn in de ontwikkeling. 

 

Actie Wanneer Verantwoordelijke 
persoon 

 
Reguliere peuters & peuters met VVE zonder complexe problematiek 

Overdrachtsformulier invullen. Bij 3 jaar en 8 maanden Mentor kind (PM) 

Overdrachtsformulier bespreken met 
ouders, toestemming vragen voor 
overdracht met basisschool. 

Bij 3 jaar en 9 maanden Mentor kind (PM) 

Overdracht leerkracht groep 1. Bij 3 jaar en 10 maanden Mentor kind (PM) 

 
Peuters waarover ernstige zorgen zijn rondom de taalontwikkeling of het gedrag 

Zorgen voor overgang basisschool 
bespreken met ouders, toestemming 
vragen om IB basisschool mee te laten 
kijken. 

Tussen 3 en 3 ½ jaar Mentor kind (PM) – in 
overleg met pedagogisch 
coach 

IB basisschool observeert kind en beslist 
of het kind mogelijk geplaatst kan 
worden. 

Tussen 3 en 3 ½ jaar IB basisschool – in overleg 
met pedagogisch coach 

Als de basisschool het kind kan plaatsen dan volgen de vervolgstappen zoals bij de reguliere 
peuter. Bij de overdracht zal dan ook een gesprek plaatsvinden (warme overdracht) en zo 
mogelijk zal dit met ouders erbij gevoerd worden. 
 
Als de basisschool denkt de peuter niet te kunnen bieden wat hij nodig heeft dan wordt er door 
ouders samen met school naar een goede plaats voor onderwijs vanaf 4 jaar gezocht, waarbij 
Enver (jeugdhulp) en Waardse Kids ook ondersteuning kunnen bieden. 

 
Wanneer ouders geen toestemming geven voor een overdracht dan zal Waardse Kids (als zij weten 
naar welke school de peuter gaat) aangeven dat zij geen overdracht mogen geven, rond de leeftijd 
van 3 jaar en 9 maanden. Als de basisschool wel graag een overdracht wil hebben dan zijn zij er 
verantwoordelijk voor dat ze ouders verzoeken hier toch toestemming voor te geven. 
 
Overleg intern begeleider & pedagogisch coach 
Een of twee keer per jaar zullen de intern begeleider van de basisschool en de pedagogisch coach 
van de kinderopvang een overleg met elkaar plannen. Hierbij worden casussen (anoniem) besproken 
die van belang zijn om met elkaar te delen. Ook wordt er een algemene evaluatie over de 
binnengekomen kinderen gedaan, wat valt op in de ontwikkeling, wat zijn aandachtspunten en wat 
zijn positieve punten? Wat kunnen de kinderopvang en de basisschool doen om de overgang nog 
verder te verbeteren? Deze overleggen zullen wisselend van locatie zijn, hierdoor krijgen beiden 
meer zicht in de praktijk van de ander. 
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Bijlage 1 Overdrachtsformulier Krimpenerwaard 
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