
 

 
 

 

AFSPRAKEN 
 

 

 Samenwerking Kids Okay: 

1. Kids Okay en Onze Bouwsteen werken samen bij verschillende activiteiten, zoals:  

-Sint (Sinterklaas komt ook een bezoekje brengen aan de peuters) 

-kerst (een kerstontbijt met peuters en kleuters) 

-modderdag 

-Kinderboekenweek (voorlezen organisatie breed) 

-verkeer 

-afstemming thema’s (rijk taalaanbod; kleuteruniversiteit, werkmap begrijpend 

luisteren ( CPS ) doorgaande lijn SLO doelen voor peuters/ kleuters ( blz: 311-315 

doelen start groep 1) 

-vanaf schooljaar 2020-2021 worden festiviteiten in de jaarplanning opgenomen 

-de peutergroep werkt vanuit de doelen van PRAVOO 

2. Om de verbinding tussen Kids Okay en Onze Bouwsteen te stimuleren, zal de 

peuter die is aangemeld op Onze Bouwsteen, de eerste maandag van de 

maand samen met de kleuters 20 minuten buiten spelen. Als de peuter is 

aangemeld op Onze Bouwsteen mag hij/zij 6 weken lang, 2x in de week, bij de 

kleuters fruit gaan eten.   

De dagen worden in overleg afgestemd.  

3. Er worden bouwvergaderingen 0-6 ingepland. Deze hebben een praktische 

inhoud, waarin gezamenlijke, verbindende activiteiten worden ingepland en 

besproken. 

4. Het pedagogisch beleid van Kids Okay en de pedagogisch uitgangspunten van 

de school, zijn op elkaar afgestemd. 

5. Onze informele samenwerking is een kracht. We dragen er zorg voor dat 

belangrijke zaken op een rustige plek worden besproken en volgens afspraak. 

 

 Aanmelding en overdracht: 

1. Kinderen vanaf 3 jaar, die aangemeld zijn op Onze Bouwsteen en die 

aanvullende ontwikkelingsbehoeften hebben, worden binnen het zorgadvies 

team ingebracht. Zowel Onze Bouwsteen als Kids Okay, kunnen gebruik maken 

van Stromenland, en voor Kids Okay ook Passende kinderopvang in Boxmeer, om 

een casus anoniem in te brengen. De concrete uitwerking en uitvoering is de 

verantwoordelijkheid van de gehele organisatie en wordt begeleidt door de IB-er 

van school. Het doel is ook om de deskundigheid van pedagogische 

medewerkers en leerkrachten te verrijken en te verbreden. 

2. Ouders die hun kind aan willen melden op Onze Bouwsteen, nemen contact op 

met de directeur van Onze Bouwsteen en vullen een aanmeldformulier in (ligt bij 

de directeur of te vinden op de website). De school maakt binnen 6 weken de 

beslissing of ze het kind aannemen. Onze Bouwsteen wint doelmatig informatie in 
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DOORGAANDE LIJN 

Kids Okay – Onze Bouwsteen 



bij Kids okay of de ouders over de peuter die instroomt en maakt gebruik van die 

informatie (Zie overdrachtsformulier). Als Onze Bouwsteen de juiste plek is voor 

het kind om onderwijs te volgen, dan wordt het kind ingeschreven. 

3. Als een leerling doorstroomt van Kids Okay naar Onze Bouwsteen, voert Kids 

Okay een afsluitend gesprek met ouders. Is er zorg over de peuter, dan vindt er 

een warme overdracht plaats; pedagogisch medewerker-leerkracht-iber. 

Overdracht kan alleen plaats vinden met ouder erbij of schriftelijke toestemming 

voor overdracht van de ouder. Is er geen zorg over een peuter, dan vindt er een 

warme overdracht plaats tussen PM-leerkracht( Zie overdrachtsformulier). 

4. De kleuterleerkrachten van Onze Bouwsteen werken volgens een standaard 

overdrachtsformulier met een drietal punten erin. (zie bijlage) Duur van het 

gesprek, 20 minuten. Tijdens deze overdracht worden de belangrijkste punten 

besproken n.a.v. PRAVOO en eventuele andere punten over het kind. Ouders 

verlenen toestemming door het overdrachtsformulier te ondertekenen. 

 

 Ouders kleuters en communicatie: 

1. Naar ouders van kleuters van Onze Bouwsteen wordt een brief verstuurd over de 

samenwerking met Kids Okay. Hierin staat informatie over de doorgaande lijn, 

ons observatie instrument PRAVOO en informatie over thematisch werken. 

2. We stimuleren dat ouders thuis ook ontwikkelingsstimulerende activiteiten 

ondernemen; voorlezen en spelletjes spelen. Kinderen profiteren meer van een 

totaal aanbod als ouders weet hebben van het aanbod en het ook thuis kunnen 

oefenen.  

3. We verhogen de ouderbetrokkenheid door een spelinloop per thema te 

organiseren en ouders  begeleiden activiteiten in en buiten de groep. 

 

 Kleutergroep: 

1. Het aanbod in de groepen klimt op in moeilijkheidsgraad en er wordt 

gedifferentieerd; opbrengst gericht handelen en werken met groepsplannen( 

ontwerpschema’s)- groep 1-2.  

2. We volgen de brede ontwikkeling van alle kinderen door het invoeren van 

DAPTO en  gebruiken deze informatie voor het invullen van groepsoverzichten. 

3. De begeleiding is planmatig; voor de hele groep, een klein groepje of het 

individuele kind.  

4. De aangeboden externe zorg en begeleiding (vanuit Stromenland)  

              wordt geëvalueerd.  

 

 AMBITIES 

 

 We voeren een nieuw observatiesysteem in. 

 We implementeren de doorgaande lijn. 

 Pientere peuters die zijn aangemeld bij Kids Okay, sluiten enkele momenten in de 

week aan tijdens de werkles in de kleutergroep van Onze Bouwsteen. 

 

 
 

 


