Toestemmingsformulier
Informatie-uitwisseling basisschool en kinderopvang Het DOK (SKO)
Gedurende de periode oktober 2017 t/m oktober 2018*
Waarover willen wij informatie uitwisselen en vragen wij toestemming?

Als w
 ij menen dat extra aandacht voor de pedagogische begeleiding van je kind nodig is willen
wij onze aanpak afstemmen. Wij willen informatie kunnen uitwisselen over:
● het gedrag van je kind;
● de sociaal emotionele ontwikkeling;
● de motorische ontwikkeling.
Het g
 aat daarbij om informatie die is waargenomen door:
● de leerkracht van de groep van je kind;
● de pedagogisch medewerker van het SKO kindercentrum.

Wat is het doel van deze informatie-uitwisseling?

Het doel is je kind optimaal en eenduidig in zijn/haar ontwikkeling te kunnen begeleiden.

Op welke momenten willen wij de informatie uitwisselen?

Basisschool en SKO kinderopvang hebben minimaal 4 x per jaar periodiek georganiseerd overleg
over kinderen of groep kinderen waar meer aandacht voor ontwikkeling en begeleiding gewenst
is.

Hoe blijft je op de hoogte?

Als de ontwikkeling van je kind extra aandacht vraagt brengen wij je daarvan op de hoogte, wij
vertellen je dan op welke wijze wij je kind begeleiden. Ook vertellen wij je hoe wij de begeleiding
op school en bij de kinderopvang op elkaar afstemmen.

Welke informatie wordt zonder je toestemming uitgewisseld?

Informatie over dagelijkse gebeurtenissen wisselen de leerkracht en pedagogisch medewerker
van je kind uit zonder jouw toestemming te vragen.
Het is in het belang van je kind als de leerkracht of pedagogisch medewerker er van af weet.

Voorbeelden
●

●
●

Je kind heeft ruzie gehad op school. Het is uitgepraat maar ze lijkt er nog mee te zitten.
De leerkracht vertelt dit aan de pedagogisch medewerker van de BSO. Die kan er die
middag naar vragen bij je kind waardoor je kind zijn of haar hart kan luchten.
Je kind is ziek en de leerkracht geeft dit door aan de pedagogisch medewerker van SKO.
Je hoeft zelf niet af te bellen en de pedagogisch medewerker is op de hoogte.
Je kind is gevallen tijdens school en heeft een bult op zijn of haar hoofd. De pedagogisch
medewerker kan dit na de BSO aan jou vertellen. Jij weet waar de bult vandaan komt.

●

●

Een groep kinderen heeft ruzie gehad tijdens de TSO. Dit is nog niet opgelost als de pauze
is afgelopen. De pedagogisch medewerker vertelt dit aan de leerkracht en de leerkracht
praat na in de klas.
Je kind klaagt tijdens de VSO over buikpijn. De pedagogisch medewerker vertelt dit aan
de leerkracht. De leerkracht kan je kind extra in de gaten houden.

Hoe zijn de afspraken over informatie-uitwisseling tussen de school en
kinderopvang vastgelegd?

Basisschool en SKO kinderopvang hebben de afspraken over informatie-uitwisseling vastgelegd in
een Convenant. In het Convenant hebben we het doel en de werkwijze van de
informatie-uitwisseling beschreven. Wij zorgen ervoor dat de informatie-uitwisseling in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gebeurt.

O  JA

Ik geef toestemming aan ABS Het DOK en
kinderopvang om informatie over mijn
kind uit te wisselen.

O  NEE

Ik geef geen toestemming aan ABS Het
DOK en kinderopvang Het DOK om
informatie over mijn kind uit te wisselen

* Je hebt het recht toestemming te allen tijde in te trekken. Bij het eerste oudergesprek van het jaar wordt
dit formulier opnieuw ondertekend.

Voor akkoord
Naam kind: ____________________________________________
Naam ouder: ___________________________________________
Datum en Plaats:________________________________________
Handtekening:__________________________________________
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