
Informatie 
over uw kind
voor een goede start op de basisschool



OKE-formulier: waarom?

Uw kind wordt bijna 4 en gaat dan 
naar de basisschool. Natuurlijk moet de 
overgang van kinderopvang naar groep 1 
goed gaan. Hier helpt het OKE-formulier 
bij. OKE staat voor ontwikkelingskansen 
door educatie.

Hoe speelt en leert uw kind? Hoe ge-
draagt het zich in een groep en hoe staat 
het met de ontwikkeling in taal, rekenen 
en bewegen? Als de leerkracht dit weet, 
kan hij/zij meteen goed afstemmen op 
wat uw kind nodig heeft.

Bij het invullen van het OKE-formulier is 
niets ‘fout’. Uw kind is volop in ontwikke-
ling. Het gaat erom dat die ontwikkeling 
op de basisschool goed door kan gaan en 
dat uw kind goed begeleid wordt in zijn 
volgende stap.

Invullen hoe, wat en 
wanneer?

• ongeveer 16 weken voor uw kind 4 
wordt, vraagt de kinderopvang u om 
het formulier in te vullen

•  ook de pedagogisch medewerker vult 
het formulier in

•  daarna ondertekent u het formulier en 
geeft daarmee toestemming om de 
informatie te delen met de basisschool

•  school ontvangt het OKE-formulier 10 
weken voordat uw kind 4 jaar wordt

•  school kan het OKE-formulier delen 
met de BSO als uw kind daar naartoe 
gaat

De kinderopvanglocatie deelt ook de kind-
informatie uit het leerlingvolgsysteem 
met de basisschool.

Overdracht: hoe & wat

Voor alle kinderen in Deventer die van de 
kinderopvang naar de basisschool gaan, 
wordt een OKE-formulier ingevuld.

Heeft uw kind VVE? Of extra ondersteu-
ning? Dan organiseren kinderopvang 
en basisschool een overdrachtsgesprek 
met u. U bespreekt dan samen het 
OKE-formulier. Soms spreken kinder-
opvang en school samen af dat zij voor 
ieder kind dat naar groep 1 gaat zo’n 
overdrachtsgesprek organiseren.
Meestal volgt nadat uw kind zo’n zes 
weken op de basisschool is ook een 
gesprek met u over hoe het die eerste 
periode is gegaan.

Is een medewerker van Sine Limite* 
betrokken bij uw kind? Dan is er een 
voorschools trajectoverleg met u, 
kinderopvang en basisschool. U be-
spreekt dan het OKE-formulier en 
samen kijkt u welke ondersteuning 
uw kind nodig heeft in groep 1.

Omdat het gaat om een doorlopende 
ontwikkeling van uw kind, staat in de 
wet dat de kinderopvang informa-
tie over uw kind mag delen met de 
basisschool als u daar toestemming 
voor geeft.

Het gaat alleen om informatie die 
nu nodig is om uw kind een goede 
start te geven in groep 1. In Deventer 
hebben kinderopvangorganisaties 
en basisscholen daarvoor samen het 
OKE-formulier gemaakt.

Geeft u geen toestemming om het 
OKE-formulier te delen? Dan mag 
de kinderopvang volgens de wet wel 
aan de basisschool laten weten of uw 
kind een VVE-toekenning heeft gehad 
en welk VVE-programma het heeft 
gevolgd.

Ouders vullen het OKE-formulier op 
papier in met pen, of doen dat digitaal 
en printen het formulier dan uit. Zij 
geven het af aan de kinderopvang, 
die ervoor zorgt dat het op een veilige 
manier naar de basisschool gaat. 
Zowel de kinderopvang als de basis-
school moeten zorgvuldig omgaan 
met de persoonlijke gegevens in het 
OKE-formulier.

Vindt u het invullen van het 
OKE-formulier lastig? De pedagogisch 
medewerker van de kinderopvang helpt 
u graag en kan het formulier samen 
met u invullen.

Vragen over het OKE-formulier kunt u 
stellen aan de pedagogisch medewerker 
van uw kind.
 
Op het OKE-formulier staat geen 
medische informatie over uw kind. 
Die moet u zelf delen met de basisschool 
als dat nodig is.

*Sine Limite is het samenwerkingsverband passend onderwijs in Deventer 
dat kinderopvang en scholen helpt bij het bieden van optimale ontwikkelings-

kansen voor kinderen. Meer info op www.sinelimite.nl.



MEER WETEN OVER 

DE ONTWIKKELING VAN UW KIND?

Op het OKE-formulier staan voor-
beelden van wat de leerkracht kan 
doen om de ontwikkeling van uw kind 
maximaal te ondersteunen. 
Natuurlijk kunt u ook als ouder veel 
doen. Denk aan voorlezen, samen
spelen, liedjes zingen, uw kind 
stimuleren om buiten te spelen, 
noem maar op.
Zowel de pedagogisch medewerker 
van de kinderopvang als de leerkracht 
van groep 1 geven u graag tips.
 
Heeft u vragen over het opvoeden en 
opgroeien van uw kind? Dan kunt u 
terecht bij de jeugdverpleegkundige 
van de GGD.

 


