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Algemene kindgegevens

Voornaam en achternaam kind

Geboortedatum

Geslacht           man          vrouw

Adres

Postcode en woonplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Moedertaal van het kind

Thuistaal

Heeft het consultatiebureau het kind doorverwezen  

naar de voorschool? 

          ja          nee          onbekend

Zijn er bijzonderheden?

Gegevens organisaties

Naam kinderdagverblijf / peuterspeelzaal

Pedagogisch medewerker

Telefoonnummer

Periode waarin het kind het kinderdagverblijf /  

de peuterspeelzaal heeft bezocht

Hoeveel dagdelen per week?

Welk programma heeft het kind gevolgd?

Is dit een VVE-programma?           ja          nee

Het kind gaat naar bassischool / kindcentrum

Overdrachtsformulier  
naar de basisschool



Bijzonderheden per ontwikkelingsgebied
Hoe is de ontwikkeling van het kind verlopen? Zijn er bijzonderheden? Zo ja, welke:

Sociaal-emotioneel
1.  Omgaan met en uiten van eigen gevoelens 

en ervaringen
2. Gevoelens van anderen herkennen 
3.  Relaties aangaan, omgaan en samen-

spelen met anderen
4.  Sociale redzaamheid: thuis, de voorschool 

en in de leefomgeving
5. Zelfstandigheid
6. Onderzoeken en initiatief nemen

Motoriek
Fijne motoriek
1. Oog-handcoördinatie
2. Werken met materialen

Grove motoriek
1. Balanceren
2. Lopen en rennen
3. Rijden
4. Springen
5. Klimmen
6. Vangen en gooien

Taal
Mondelinge taal
1. Spraak- taalontwikkeling
2. Taalhandelingen in de groep
3. Interactie in de kleine groep
4. Begrijpend luisteren
5. Verhalen vertellen en verslag doen

Woordenschat
1. Beheersen van een basiswoordenschat
2. Uitbreiden van de woordenschat

Ontluikende geletterdheid
1. Boekoriëntatie
2. Verhaalbegrip
3.  Functies van geschreven taal en relatie 

met gesproken taal
4. Taalbewustzijn

Rekenen
1. Tijd
2. Ruimtelijke oriëntatie 
3. Vergelijken, sorteren en ordenen 
4. Meten en wegen
5. Tellen en getalbegrip
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Persoonsgegevens en kindkenmerken

Hoe kenmerkt u het kind?

Hoe gaat het kind om met leeftijdsgenootjes?

Hoe gaat het kind om met volwassenen?

Zijn er bijzonderheden in het gezichtsvermogen,  
de gehoor-, spraak- of taalontwikkeling (geweest)?
Indien ja: Welke, en welke acties zijn ondernomen?

Ruimte voor aanvullende opmerkingen

Ondersteuningsbehoefte
Is het kind onder behandeling (geweest) of heeft het hulp gekregen? Indien ja, naam van specialist en instelling.

Logopedist

Fysiotherapeut

Opvoedkundig specialist

Bureau Jeugdzorg

Kinderarts

Andere hulpverlener, nl.
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Ondertekening

Naam pedagogisch medewerker:
Bereikbaar op:           ma          di          woe          do          vr

Datum van invullen: 

Handtekening:

Handtekening ouder(s) / verzorger(s) voor gezien:

Aanvullende opmerking(en):
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Bij dit formulier horen de volgende bijlagen

Observatielijsten Uk & Puk volgsysteem:           ja          nee
Toetsgegevens:           ja          nee
Overige bijlagen:

 Wat de leerkracht van groep 1 moet weten

Waar is het kind goed in (talenten)?

Is er bij het kind een extra behoefte aan  
ondersteuning in de ontwikkeling gesignaleerd?

          ja          nee

Indien ja: Welke extra ondersteuning heeft het kind 
gehad en wat was het resultaat?

Inhoud en aanpak:

Effect:

Wat werkt wel:

Wat kan de leerkracht / school doen om de  
ontwikkeling van het kind voort te zetten?

Welke bijzonderheden moet de leerkracht van de 
vervolggroep nog weten?

Is een aanvullende warme overdracht  
gewenst?

          ja          nee
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