
 

De onderwijskrant 

 
Om de week verschijnt er een nieuwsbrief en daarin staan, zoals u weet, voornamelijk 
huishoudelijke mededelingen. Maar natuurlijk hebben we u ook veel te melden over allerlei 
onderwijsinhoudelijke zaken op KOC De Brakken en dit kunt u lezen in de onderwijskrant. 
Deze onderwijskrant verschijnt drie keer per schooljaar. We hopen u op deze manier goed te 
informeren over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied op onze school. Dit keer staat 
in de onderwijskrant het volgende onderwerp centraal: 

 
De samenwerking tussen Kinderdagverblijf/ Peuterspeelgroep Harlekijn en Kbs De Brakken 

 
De overgang van voorschoolse voorziening naar 
basisschool is één van de belangrijkste veranderingen in 
het jonge leven van kinderen en hun ouders.Het markeert 
het betreden van een nieuw tijdperk. De overgang van 
voorschoolse voorziening naar basisonderwijs wordt als 
belangrijk gezien omdat vroegtijdige schoolervaringen 
bijdragen bij aan de competenties die van invloed zijn op 
het latere schoolsucces. Hoe ziet een doorgaande lijn van 
het Kinderdagverblijf en Peuterspeelgroep Harlekijn naar 
basisschool De Brakken eruit en op welke wijze wordt deze 
vormgegeven? Dit kunt u lezen in deze onderwijskrant. 
 

Er vindt een (warme) overdracht plaats 
 
Om een kind als het vier jaar wordt soepel door te laten stromen naar school, is het 
belangrijk dat de gegevens van het kind over zijn/haar behoeften en ontwikkeling goed 
worden overgedragen.  
 
Koude overdracht 
 
In het kader van een soepele doorgaande lijn draagt Harlekijn informatie over aan Kbs de 
Brakken d.m.v. een uniform overdrachtsformulier. Deze overdracht levert een bijdrage aan 
de doorgaande leerlijn van kinderen en voldoet aan de door de inspectie gestelde eisen. 
Door een goede overdracht kan de overgang van de voorschoolse- naar de vroegschoolse 
periode voor een peuter worden versoepeld en gaat er geen kostbare tijd verloren. 
 

 



 

Warme overdracht 
 
Er is sprake van een warme overdracht, wanneer er extra aandacht of zorgen zijn rondom 
de ontwikkeling van een kind. De overdracht bij kinderen met een ondersteuningsvraag is 
altijd warm, met ouders en indien nodig sluit ook de intern begeleider van de school aan. 
 
Mentorschap 
 
Iedere peuter heeft een eigen mentor, dit is een pedagogisch medewerker die op de groep 
werkzaam is. Deze is verantwoordelijk voor het volgen en begeleiden van de ontwikkeling 
van het kind. Aan het einde van de peuterspeelgroep/kinderdagverblijf periode draagt ze het 
kind over aan de basisschool. 
 
KIJK registratie 
 
De gehele peuterspeelgroep/ kinderdagopvang periode wordt het kind geobserveerd en 
wordt er geregistreerd middels het volgsysteem KIJK. Ook in de groepen 1-2 wordt d.m.v. de 
KIJK registratie de ontwikkeling van het kind gevolgd. Na goedkeuring van ouders gaat er 
een individueel overdrachtsrapport van het kind naar de basisschool. 
 
Het aanbod is afgestemd 
 
Daar waar Harlekijn en Kbs De Brakken met elkaar 
samenwerken kan het aanbod op elkaar afgestemd worden. 
Dit betekent dat Harlekijn aantoonbaar aansluit met het 
aanbod op het niveau van de groepen 1-2 van 
Kbs De Brakken, waardoor de doorgaande lijn wordt 
gewaarborgd. Dit wordt o.a. gerealiseerd door:  
 
Thema’s 
 
Er wordt een gezamenlijke themaplanning gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met 
de doelgroepen. We werken samen twee thema’s uit, waaronder één in de projectweken. 
Tijdens een gezamenlijk thema vinden er activiteiten plaats waar peuters en kleuters met 
elkaar kunnen spelen en samenwerken. Er wordt een themabrief uitgereikt aan ouders 
waarin zowel de thema invulling van de peuters als de kleuters staat beschreven.  
 
 

 



 

Oudste peutergroep 
  
Vanaf januari 2019 is er een oudste peutergroep (voor kinderen van ongeveer 3 jaar en 
9 maanden) gecreëerd. Deze opstapgroep wordt geleid door een pedagogisch medewerker 
en bespoedigt de start op school. Daardoor is het minder hard nodig om specifiek wenbeleid 
te hebben in groep 1. De opstapgroep is als het ware al (inhoudelijk en organisatorisch) 
onderdeel van de basisschool o.a. door: 
 

● De oudste peuters draaien structureel mee bij de kleuters, op het speelleerplein, 
onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. 

● De pedagogisch medewerker van de opstapgroep verzorgt 1 keer in de week een 
(taal)activiteit waarbij kleuters, die een extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben 
op het gebied van taal, aansluiten. 

 
Vieringen 
 
In de jaarplanning zijn gezamenlijke vieringen 
opgenomen: 

● Sinterklaas 
● Projectweek 

 
Ook nodigen we elkaar uit bij de gezamenlijke 
openingen en vieringen gedurende het gehele 
schooljaar, zoals bijv: 

● Kinderboekenweek 
● Carnaval 
● Koningsspelen 
● Inluiden vakantie 

 
Projectweek 
 
Ieder schooljaar staat er één thema schoolbreed ( KDV-Peuterspeelgroep-BSO-basisschool) 
centraal. Dit thema wordt gezamenlijk voorbereid met groepsoverstijgende activiteiten en er 
is sprake van een eenduidige communicatie naar ouders toe. 
 

 
 

 



 

Relaties tussen professionals 
 
Dat medewerkers van de kinderopvang en van de basisschool elkaar kennen, is de basis 
voor afstemming en samenwerking. We werken gericht aan het vormen van één team. 
Dit doen we door intensief met elkaar samen te werken en door het houden van: 
 
Gezamenlijke overleggen 
    
We hebben een vakgroep doorgaande lijn geformeerd met daarin een vertegenwoordiging 
van De Brakken en Harlekijn. Ook organiseren we jaarlijks een gezamenlijke 
werkbijeenkomst waarbij alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1-2 
aanwezig zijn. Onderwerpen die tijdens deze overleggen worden besproken zijn o.a.: 

● Inhoudelijke afstemming;  
● Het elkaar informeren over ieders werkwijze; 
● Het maken van afspraken m.b.t. het thema;  
● Overdracht leerlingen. 

 
Collegiale consultatie 
 
Om helder te krijgen hoe er op beide plekken gewerkt wordt, hoe er invulling gegeven wordt 
aan de thema’s, nemen de medewerkers van voor- en vroegschool af en toe een kijkje bij 
elkaar in de groepen (1 keer per schooljaar). Er wordt gebruik gemaakt van een kijkwijzer. 
 
Optimaliseren van de ontwikkeling van ieder kind! 

Zoals u in deze onderwijskrant heeft kunnen lezen, werken we er hard aan op KOC De 
Brakken om de samenwerking tussen Kinderdagverblijf/ Peuterspeelgroep Harlekijn en  
Kbs De Brakken te verstevigen, zodat al onze jongste kinderen goed voorbereid aan de 
basisschool kunnen beginnen en begrijpen wat er van ze wordt verwacht.  
 

 

 


