Voorbereiding start basisschool: Warme Overdracht

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Over een paar maanden gaat uw kind naar een basisschool in de gemeente Nijmegen.
In Nijmegen is afgesproken dat we het belangrijk vinden dat kinderen een zo goed mogelijk start maken op
de basisschool. Informatie over kinderen van ouders/verzorgers en van pedagogisch medewerkers van de
kinderopvang helpt de school om kinderen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Dit noemen we ‘Warme
Overdracht’. In het belang van uw kind, vragen wij u hieraan mee te werken, u hoeft dit echter niet te doen
Uw medewerking aan de “Warme Overdracht” is geheel vrijwillig en staat de overgang van de kinderopvang
naar de basisschool niet in de weg .
Hoe werkt de “Warme Overdracht” precies?

Bij deze brief ontvangt u de vragenlijst Alle kinderen in beeld. U vult het oudergedeelte van de vragenlijst in
en geeft deze binnen twee weken aan één van de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Eén van
de pedagogisch medewerkers vult daarna het vragenlijstdeel in van de pedagogisch medewerker. Samen
maakt u een afspraak voor een oudergesprek om de vragenlijst te bespreken die u samen heeft ingevuld.

U krijgt de ingevulde vragenlijst weer terug van de pedagogisch medewerker en geeft deze zo snel mogelijk
af bij de school waar uw kind naar toe gaat. Indien gewenst hebben de leraar van school en de pedagogisch
medewerker een overdrachtsgesprek aan de hand van de vragenlijsten. Ze bespreken dan hoe de school er
voor kan zorgen dat uw kind een zo goed mogelijke start maakt. Uiteraard heeft u zelf ook nog een
plaatsingsgesprek met school waarin u over uw kind kunt vertellen.

Als uw kind twee tot drie maanden op school zit, vult de leraar het vragenlijstdeel in van de leraar en
bespreekt dat met u. Hierdoor wordt duidelijk hoe uw kind zich ontwikkelt en de overgang naar school heeft
gemaakt.

Met vragen kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker of de locatieverantwoordelijke van de
voorschoolse voorziening van uw kind.

Met vriendelijke groeten,

Naam……
Functie……

Bijlage

Vragenlijst ‘Alle kinderen in beeld’

