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Om kinderen optimale ontwikkelingskansen te kunnen bieden wordt een doorgaande leerlijn met de
school opgezet tussen Peuterspelen, school en buitenschoolse opvang. Met name de afstemming met
de school en overdracht onderling worden uitvergroot om de doorgaande leerlijn te bevorderen. Met
de school zijn afspraken gemaakt naar aanleiding van het VVE handboek van de VVE ontwikkelgroep
van de gemeente Zaanstad.

1. Pedagogisch klimaat
VVE programma:
Bij OBS Kogerveld wordt het VVE programma Piramide toegepast bij de vroegschool. De voorschool
zal ook dit programma toepassen in hun manier van werken. De medewerkers van Peuterspelen en
de leerkrachten hebben hun certificaat Piramide behaald.

2. Thematisch werken
Thema’s:
De thema’s in het werken zullen op elkaar worden afgestemd. De thema’s worden zo’n drie tot
vier weken ingezet.
Voorafgaand aan elk thema heeft de kleuterbouw van school een overleg waarin activiteiten
worden opgesteld. De pedagogisch medewerkers van Peuterspelen worden uitgenodigd voor
dit overleg. Wanneer een overleg moeilijk ingepland kan worden, wordt de informatie vanuit
de school doorgestuurd via de mail.
School geeft voor het begin van elk thema een ouderbrief uit. De school stuurt deze
nieuwsbrief door naar pedagogisch medewerker van Peuterspelen, zodat deze kan worden
aangepast naar de Peuterspelen en het aan de ouder(s)/verzorger(s) van de opvang kan
worden meegegeven.
De buitenschoolse opvang stemt de thema’s af op de school en Peuterspelen waar mogelijk.

3. Ouderbetrokkenheid
Informatie aan ouder(s)/verzorger(s):
Elke maand wordt er een nieuwsbrief van de school uitgebracht. Freekids zal een plek krijgen
in de nieuwsbrief. De pedagogisch medewerkers van Peuterspelen en de buitenschoolse
opvang zullen gezamenlijk bekijken wat zij zullen aanleveren voor deze nieuwsbrief.
De school gebruikt Digiduif om ouder(s)/verzorger(s) te informeren. Voor Peuterspelen wordt
op het moment gewerkt naar het KDV net. Hierbij is ook digitale communicatie mogelijk.
Zodoende worden ouder(s)/verzorger(s) op dezelfde wijze geïnformeerd, maar met een ander
programma.
De Buitenschoolse opvang krijgt graag overdracht over bijzonderheden, voorvallen, incidenten
die op een dag op school zijn bij een kind, zodat deze informatie aan ouder(s)/verzorger(s)
kan worden doorgegeven wanneer een kind wordt opgehaald. De leerkracht van de school
meldt deze informatie bij de pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang.
Elk schooljaar wordt er een ouderanalyse uitgevoerd. Vanuit de ouderanalyse wordt het
gezamenlijke ouderbeleid besproken en eventueel aangepast.
Er wordt gewerkt met Taaltassen.
Er worden vier ouderbijeenkomsten aangeboden aan ouders. Twee ouderbijeenkomsten
worden gezamenlijk met de school verzorgd.
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4. Overdracht kind gegevens
Kind dossier:
Freekids zal in de toekomst afstemmen op het Kind volgsysteem ‘Looqin’.
Totdat het digitale kind volgsysteem wordt ingesteld wordt bij Peuterspelen gewerkt met een
observatielijst Welbevinden, een observatielijst Sociaal – Emotionele Ontwikkeling en het
Uniform Zaanse Overdrachtsformulier.
Van elk kind (regulier en VVE) worden de Cito toetsen Taal en Rekenen afgenomen.
Het kinddossier van Peuterspelen bevat de volgende documenten:
Reguliere kinderen
Intakeformulier
Formulier Welbevinden
Uniform Zaans Overdrachtformulier
VVE kinderen
Intakeformulier
Formulier Welbevinden
Piramide observatieformulier
Citotoetsen
Uniform Zaans Overdrachtsformulier
Overdracht:
Bij een intake van Peuterspelen en buitenschoolse opvang wordt ouder(s)/verzorger(s)
gevraagd een formulier te tekenen voor toestemming informatie aan derden te geven.
Wanneer dit is ondertekend kan er overdracht tussen school en opvang plaats vinden.
Bij een intake van Peuterspelen VVE wordt ouder(s)/verzorger(s) verzocht een
akkoordverklaring te tekenen waarin afspraken staan vermeld over overdracht tussen
Peuterspelen en school en over ouderbetrokkenheid, wat de doorgaande leerlijn bevordert.
Voor overdracht van het gehele schriftelijke dossier bij doorstroom van Peuterspelen naar de
school dient een apart formulier te worden ondertekend. Ouder(s)/verzorger(s) wordt verzocht
dit formulier te tekenen tijdens een exitgesprek van Peuterspelen.
Wanneer er is getekend voor overdracht van een dossier zal er een warme overdracht plaats
vinden tussen pedagogisch medewerker van Peuterspelen en de leerkracht van school. Twee
maanden van tevoren geeft Peuterspelen bij de directeur van de school aan welk kind er zal
doorstromen naar school. Van de directeur krijgt Peuterspelen terug in welke klas het kind zal
worden geplaatst. Een maand van te voren plant de pedagogisch medewerker van
Peuterspelen een gesprek met de leerkracht om een warme overdracht te geven en het
dossier te overhandigen.
Kinderen waarover zorg bestaat kunnen ingebracht worden in het Overleg Ondersteuning
Team.
VVE specialist school:
OBS Kogerveld heeft een VVE specialist. De gegevens van deze persoon zijn bekend bij de
pedagogisch medewerkers van Peuterspelen en de buitenschoolse opvang.
Doorstroming:
Kinderen die hebben deelgenomen aan een VVE peutergroep stromen door naar de
samenwerkende basisschool. Sommigen gaan eerst naar de Peuteracademie.
De pedagogisch medewerker van Peuterspelen gaat met het kind al een keer kennis maken
met de kleutergroep en de leerkracht van de school voordat het kind wendagen op de school
gaat meedoen. Een wenprotocol wordt met de school uitgeschreven.

Notitie Doorgaande leerlijn 2017 - 2018
Vestiging: Kogerveld
Juni 2017
-

Peuterspelen maakt gebruik van het schoolgebouw bij activiteiten. Het speellokaal van de
kleuterklassen, buitenruimte van de kleuterklassen en klasruimtes zijn momenten beschikbaar
voor Peuterspelen, zodat de kinderen het schoolgebouw leren kennen.

5. Contact Freekids en de school
Structureel overleg:
Er wordt structureel overleg ingepland tussen opvang en de school.
Overleg directie opvang en directie school: vijf keer per jaar.
Data:
Zorgoverleg: 3 keer per jaar (Marielle en Astrid)
Data:
Werkoverleg: elke maand: leerkrachten kleuterbouw en Nicole (Peuteracademie)
Data:
-

Van alle overleggen worden notulen geschreven door Marielle. De notulen worden ook
gestuurd naar Monique, Cynthia en Els.

