
effective ways 
of studying before exams
Informatieoverdracht

versterken?

Aanleiding voor de pilot

Uit het gezamenlijk onderzoek van de
gemeente Leiden en
samenwerkingsverband PPO regio
Leiden blijkt dat er een wens is om de
informatieoverdracht tussen
voorschoolse voorzieningen en
basisscholen te versterken. 

De kennis vanuit de voorschoolse
voorziening kan nog beter worden
benut. Nu vindt de
informatieoverdracht regelmatig plaats
na het intakegesprek of zelfs na de
plaatsing van de leerling. 
Deze pilot is erop gericht deze
informatieoverdracht beter te
stroomlijnen.

De pi lot

Doel van de pilot

Effectievere informatieoverdracht
tussen de voorschoolse voorziening en
de basisschool maakt het mogelijk dat
leerlingen worden  ingeschreven op een
school die het best past bij hun
ontwikkeling. Scholen kunnen op basis
van de informatie over de leerling het
onderwijs  afstemmen op dat wat het
kind nodig heeft
voordat het kind op school komt.
In deze pilot gaat het dan ook om álle
leerlingen in de PPO regio Leiden, niet
alleen de leerlingen waarbij een
'warme overdracht' gewenst is. 

Waarom?

Praktische zaken

De pilot start in maart  2021 en duurt
één kalenderjaar. 
Alle voorschoolse voorzieningen en
basisscholen in de PPO regio Leiden
zijn van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan de pilot. 

Aanmelden? 
Vul vóór 25 januari 2021 de vragenlijst
in, dat kan hier.

  

Wie,  wat,  waar,  wanneer?

Uitvoering van de pilot

Eén vaste contactpersoon bij zowel
voorschoolse voorziening als de
basisschool
Informatieoverdracht vóór
intakegesprek. Het intakegesprek
vindt plaats wanneer het kind +/-
3,5 jaar is en de
informatieoverdracht vindt zo kort
mogelijk op het intakegesprek
plaats.
Intakegesprek vóór plaatsing op
school 

Hoe?

Voorwaarde voor deelname pilot

Het is van belang dat er een
vaste contactpersoon bij zowel de
voorschoolse voorziening als bij de
basisschool beschikbaar is voor de
informatieoverdracht. 
Deze persoon houdt het overzicht en
is bereikbaar voor overleg.
Bovendien houdt deze persoon bij
wanneer de informatieoverdracht
plaats moet vinden.

Eén vaste contactpersoon

Voor voorschoolse partners:
V.Blokland@leiden.nl

Voor basisscholen:
elinesparreboom@pporegioleiden.nl

Vragen?

Doe mee!

Deze pilot is  onderdeel van de regionale ontwikkelagenda 
thema 2 'Het jonge kind'.  
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