
Informatie 
over een kind
voor een goede start op de basisschool



OKE-formulier: waarom?
Als een kind naar de basisschool gaat, 
moet de overgang van kinderopvang 
naar groep 1 natuurlijk goed gaan. Hier 
helpt het OKE-formulier bij. Dit vullen 
ouders en de pedagogisch medewerker 
allebei in.

Om goed aan te sluiten bij de belevings-
wereld van ouders, zijn de vragen in het 
OKE-formulier direct aan ouders gericht.

Hoe speelt en leert een kind? Hoe 
gedraagt het zich in een groep en hoe 
staat het met de ontwikkeling in taal,
rekenen en motoriek? Als de leerkracht 
dit weet, kan hij/zij meteen goed af-
stemmen op wat een kind nodig heeft.

Als pedagogisch medewerker is het 
goed ouders te stimuleren om het 
OKE-formulier in te vullen en ze daarin 
te begeleiden. Het formulier samen 
invullen is een mooie kans voor een goed 
gesprek over de ontwikkeling van een 
kind en om ouders bijvoorbeeld tips te 
geven over wat zij thuis kunnen doen.

In de wet staat dat kinderopvang 
informatie mag delen met de 
basisschool, omdat het gaat om 
een doorlopende ontwikkeling 
van een kind. Ouders moeten 
hier toestemming voor geven en 
ook weten welk soort informatie 
gedeeld wordt.

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

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

Kinderopvang en basisschool 
zijn er zelf verantwoordelijk voor 
dat zij veilig omgaan met het 
OKE-formulier.

                       Bespreek als kinderopvang en 
basisschool minimaal eens per jaar hoe je 
de overdracht naar groep 1 goed afstemt 
en praktisch regelt. Hoe zorg je er bijvoor-
beeld voor dat het OKE-formulier veilig bij 
de basisschool komt en daar veilig wordt 
bewaard? Wanneer deelt de basisschool 
het formulier met de BSO als ouders daar 
toestemming voor geven?
TIP 2
                         Plan voor het komende school-
jaar een aantal overdrachtsmomenten met 
de basisschool/basisscholen waarnaar 
peuters uitstromen en plan kinderen die 
4 jaar worden vast in. Zo weten ook ouders 
écht op tijd wanneer zo’n gesprek plaats-
vindt en kunnen de kinderopvang en 
basisschool medewerkers vrijroosteren voor 
deze gesprekken.

Invullen hoe, wat en wanneer?
• 16 weken voor het kind 4 wordt, vraagt u 
 ouders om het formulier in te vullen en
 vult het ook zelf in of doet dit samen
• ouders ondertekenen het formulier en 
 geven daarmee toestemming om het te 
 delen met de basisschool
• u zorgt dat het OKE-formulier op een 
 veilige manier naar de basisschool gaat
•  school kan het OKE-formulier delen met 
 de BSO als ouder daar toestemming voor 
 geven
Kinderopvanglocaties delen ook de kind-
informatie uit het leerlingvolgsysteem met 
de basisschool. Hier tekenen ouders ook voor 
als zij het OKE-formulier ondertekenen.

Wat is belangrijk?
• benadruk het belang van het 
 OKE-formulier: het gaat om infor-
 matie die de leerkracht helpt om 
 een kind goed te ontvangen in groep 1
• bij het invullen van het OKE-formulier
 is niets ‘fout’. Een kind is volop in 
 ontwikkeling. Het gaat erom dat die 
 ontwikkeling op de basisschool goed 
 door kan gaan en een kind daarin 
 goed begeleid wordt

Overdracht: hoe & wat
Voor álle kinderen in Deventer die van de 
kinderopvang naar groep 1 gaan, wordt 
een OKE-formulier ingevuld voor een zo 
goed mogelijke overdracht.

Heeft een kind VVE of extra ondersteu-
ning? Dan vindt altijd een overdrachts-
gesprek plaats waarin het OKE-formulier 
met ouders, pedagogisch medewerker 
en leerkracht wordt besproken. Soms 
spreken kinderopvang en basisschool af 
dat er voor ieder kind een overdrachtsge-
sprek is.

Is Sine Limite betrokken? Dan kan een 
voorschools trajectoverleg plaatsvinden.



OUDERS

Ouders moeten 
goed op de 
hoogte zijn van 
informatie die 
wordt gedeeld 
met de basisschool.
Hiervoor is een folder gemaakt
voor ouders. Ouders worden hierin 
aangemoedigd contact te zoeken 
met de pedagogisch medewerker als 
zij vragen hebben of het invullen van 
het formulier lastig vinden.
 

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.

Informatie over uw kindvoor een goede start op de basisschool

Op het OKE-formulier staat geen 
medische informatie over een 
kind. Die informatie kunnen 
ouders zelf delen met de basis-
school als dat nodig is.

De meeste basisscholen nodigen 
ouders nadat hun kind zo’n zes 
weken op de basisschool is uit 
voor een gesprek over die eerste 
periode op school.


