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Doel 
Waardse Kids en basisschool de Rank 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). Voor beide 
soorten overgangen staan in dit document 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 kinderopvang door kinderdagopvang (0-4 jaar), Peuteropvang (2-4 jaar) en 
buitenschoolse opvang (4 jaar tot het einde van de basisschool). Deze opvang wordt geboden op 
maandag t/m vrijdag tussen 7:00 en 18:30 uur. Op sluitingsdagen van school (vakantie, studiedagen, 
stakingsdagen) is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend. Aan het begin van een 
schooljaar, bij voorkeur voor de zomervakantie, geeft de directie van basisschool de Rank deze 
dagen door aan Waardse kids via info@waardsekids.nl. Extra vrije dagen (studiedagen, etc.) moeten 
14 dagen voor de betreffende dag doorgegeven zijn. Waardse Kids doet zijn uiterste best om opvang 
te regelen, maar we kunnen niet garanderen dat de opvang geregeld kan worden. Wij gaan dat 
intern bekijken en zullen het de school en de ouders z.s.m. laten weten. Bij incidenteel afwijkende 
schooltijden en/of schoollocatie verwacht Waardse Kids dat de leerkrachten de betreffende 
kinderen naar de opvanglocatie brengen. 
 

Evaluatie samenwerkingsovereenkomst 
Jaarlijks wordt de samenwerkingsovereenkomst en de uitvoering hiervan geëvalueerd door de 
directie van de basisschool 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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Informatie-uitwisseling horizontale overgang 

Waardse Kids en basisschool de Rank  dragen de zorg over de aan hen toevertrouwde kinderen. 

Samenwerken rond de kinderen betekent dat er regelmatig informatie uitgewisseld wordt over de 

kinderen.  Het betreft informatie over het dagelijks functioneren van de kinderen, maar ook 

informatie over de ontwikkeling of het gedrag van kinderen. Kinderen hebben er baat bij als er op 

school en de BSO op eenzelfde manier met hen wordt omgegaan.  

De informatie-uitwisseling tussen de basisschool en BSO is aanvullend op de informatie die ouders 
zelf met de school of de BSO delen.  
Ouders van de BSO worden vooraf geïnformeerd van de informatie-uitwisseling bij plaatsing.  
Waardse Kids zorgt ervoor dat er lijsten gedeeld worden op welke dagen zij welke kinderen ophalen 
van PCB de Rank. Waardse Kids draagt er zorg voor dat deze steeds up-to-date zijn. 
 

Dagelijkse informatie-uitwisseling 
Voor dagelijkse informatie-uitwisseling hoeft er geen specifieke toestemming van ouders gevraagd 
te worden. Het gaat dan om zaken als welbevinden en welzijn van het kind en sociaal-emotionele 
zaken (het kind heeft op school overgegeven en dit wordt doorgeven aan de BSO, een kind heeft 
ruzie gehad met een klasgenoot en voelt zich hier nog vervelend over, etc.). Aandachtspunten voor 
zorgvuldige informatie-uitwisseling: - betrek het kind zoveel mogelijk bij de overdracht – doe de 
overdracht niet in het bijzijn van anderen – wees terughoudend met de hoeveelheid informatie – 
zorg ervoor dat ouders op de hoogte gebracht worden dat er informatie gedeeld is (dit doet de 
pedagogisch medewerker van Waardse Kids bij het ophalen van de BSO of de leerkracht bij het 
ophalen van school, als het om overdracht van de VSO gaat).  
 
Hygiëne 
De pedagogisch medewerker van de VSO zorgt ervoor dat het kind schoon naar school gaat. 
Eventuele ongelukjes worden verschoond voordat het kind de klas binnenkomt. Wanneer dit niet 
het geval is mag de leerkracht de pedagogisch medewerker verzoeken dit alsnog te regelen. 
De leerkracht zorgt ervoor dat het kind schoon naar de NSO gaat. Eventuele ongelukjes worden 
verschoond (door de school of de ouder, volgens het beleid dat de basisschool zelf hanteert) 
voordat het kind aangemeld wordt bij de pedagogisch medewerker. Wanneer dit niet het geval is 
mag de pedagogisch medewerker de leerkracht verzoeken dit alsnog te regelen. 
 
 

Specifieke afspraken met basisschool de Rank 
Verantwoordelijkheid wanneer kinderen van BSO komen of naar BSO gaan 

Waardse Kids draagt zorg voor de logistieke organisatie van de overgang van kinderen tussen school 

en de opvanglocatie (binnen of buiten de school). De pedagogisch medewerker van Waardse Kids is 

verantwoordelijk voor kinderen die voorschoolse opvang afnemen tot het moment dat het kind zich 

gemeld heeft bij de leerkracht (tussen 8.20 uur en 8.30 uur). De kinderen gaan naar binnen bij 

verschillende ingangen. Tot en met fase 4 (groep 2) worden kinderen in de klas gebracht, vanaf fase 

5 (groep 3) worden kinderen bij de deur waar zij moeten zijn gebracht. De pedagogisch medewerker 

blijft rondom de school aanwezig totdat alle kinderen binnen zijn. 

 
De leerkracht van basisschool de Rank is verantwoordelijk voor het kind totdat het kind zich gemeld 
heeft bij de pedagogisch medewerker van Waardse Kids. De pedagogisch medewerker wacht op alle 
kinderen bij het kleuterplein. Kinderen tot en met fase 4 (groep 2) worden vanaf 14:00 uur door de 
leerkracht naar de pedagogisch medewerker gebracht, deze staan bij het kleuterplein binnen het 
hek te wachten. Kinderen vanaf fase 5 (groep 3) gaan zelfstandig binnendoor naar de pedagogisch 
medewerker toe, kinderen die met de fiets op school zijn halen deze op en gaan buitenom naar het 
kleuterplein. Tot het moment dat deze kinderen zich bij de pedagogisch medewerker gemeld 
hebben is de leerkracht verantwoordelijk voor het kind, na aanmelding is de pedagogisch 
medewerker verantwoordelijk. 
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Informatie-uitwisseling bij zorgen 
Wanneer er zorgen rondom een kind zijn kan informatie-uitwisseling ook in het belang van het kind, 
de basisschool en de BSO zijn. Deze zorgen kunnen op allerlei gebieden zijn, met name op sociaal-
emotioneel of motorisch gebied of vanwege gedragsproblematiek. Voor deze specifieke informatie-
uitwisseling moeten ouders toestemming geven. Waardse Kids doet dit met een 
toestemmingsformulier voor externe partijen. Niet alle ouders zullen hier altijd toestemming voor 
geven omdat zij niet het belang zien van de informatie-uitwisseling.  
Leerkrachten en de intern begeleider van basisschool de Rank zullen in oudergesprekken ouders 
vragen of zij de informatie mogen delen met de pedagogisch medewerker of pedagogisch coach van 
Waardse Kids en of een van hen in een vervolggesprek mag aansluiten, indien het relevante 
informatie voor de BSO is. 
Waardse Kids zal in oudergesprekken ouders vragen of zij de informatie mogen delen met 
basisschool de Rank, indien het relevante informatie voor de basisschool is. 
 
Indien er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld dan dient de meldcode 
hiervoor gevolgd te worden. In dat geval kan er een noodzaak zijn om informatie uit te wisselen. 
 
 

Soort informatie Toestemming? Wie? 

 
Alledaagse 
voorvallen/gebeurtenissen 

 
Mag zonder expliciete 
toestemming vooraf, op grond 
van het gerechtvaardigd 
belang, dit is vermeld bij de 
plaatsing op de BSO en 
behoort tot de normale 
bedrijfsvoering van de BSO en 
de basisschool.  
 

 
Elke medewerker van de BSO 
of basisschool die direct met 
het kind werkt kan dit soort 
informatie uitwisselen. 

 
Ontwikkeling van een kind en 
het afstemmen van 
pedagogische aanpak 

 
Hiervoor is specifieke 
toestemming van de ouders (of 
wettelijk vertegenwoordiger) 
van het kind nodig. 

 
Het gaat om direct 
betrokkenen bij het kind, dus 
de eigen leerkracht en de 
eigen pedagogisch 
medewerker (mentor). De 
intern begeleider en de 
pedagogisch coach zullen bij 
deze gesprekken ook 
aansluiten. 
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Bijlage 1 Overdrachtsformulier Krimpenerwaard 
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