Convenant Informatie-uitwisseling basisschool en kinderopvang
“naar een brede kijk en een integrale aanpak”

•

Directeur basisschool
Het Dok te Oegstgeest

Dhr. B. Boers

•

Manager Kinderopvang SKO
Kindercentrum Het DOK

Mevr. S. De Haas

Directeur basisschool en manager kinderopvang SKO werken samen om op een zorgvuldige manier en in
overeenstemming met wettelijke regels informatie over kinderen en hun ontwikkeling uit te wisselen. Het
doel is de kinderen optimaal en eenduidig in hun ontwikkeling te kunnen begeleiden.

I. Afspraken
Directeur basisschool en Manager Kinderopvang SKO spreken af:
o
o

o
o

dat de doelgroep waarover informatie wordt uitgewisseld bestaat uit kinderen in de leeftijd
van 4-12 jaar die Het DOK bezoeken én tegelijkertijd ook SKO kinderopvang;
dat zij voor ieder kind of groep kinderen ten behoeve van de dagelijkse begeleiding of over de
(sociaal-emotionele of motorische) ontwikkeling als daar zorg over is, informatie uitwisselen
op de wijze die in dit Convenant is vastgelegd;
dat zij zich bewust zijn dat de informatie uitwisseling zorgvuldig moet plaatsvinden en aan
wettelijke eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) moet voldoen;
dat zij de betrokken leerkrachten en pedagogisch medewerkers, instrueren over de manier
waarop de informatie-uitwisseling plaats kan en mag vinden en om welke informatie dat gaat.

II. Vormen van informatie-uitwisseling
Basisschool en SKO kinderopvang onderscheiden drie vormen van informatie-uitwisseling:
1. De dagelijkse begeleiding van een kind of groep kinderen.
Dagelijkse overdracht tussen pedagogisch medewerker en leerkracht over dagelijkse
gebeurtenissen en het persoonlijk welzijn van het kind. Het is voor kind en/of de
ouder prettig als de pedagogisch medewerker en de leerkracht er de betreffende dag
van op de hoogte is. De overdracht vindt plaats tussen vso - school - tso – bso.
2. Periodieke georganiseerd overleg over kinderen of groep kinderen waar meer
aandacht voor ontwikkeling en/of begeleiding gewenst is. Bespreking van de
ontwikkeling van een kind of groep kinderen op een of meer van de volgende
gebieden
• het gedrag van het kind / de leerling
• de sociaal emotionele ontwikkeling

•

de motorische ontwikkeling

3. Periodiek georganiseerd overleg van ondersteuningsteam. De werkwijze van dit
overleg wordt niet in dit Convenant geregeld.

III. Werkwijze van de informatie-uitwisseling
1.De dagelijkse overdracht
De dagelijkse overdracht tussen pedagogisch medewerker en leerkracht vindt bij voorkeur mondeling plaats.
Als dit niet mogelijk is kan een korte notitie worden overgedragen. Deze notitie wordt aan het eind van de dag
vernietigd.
2.Periodiek georganiseerd overleg
Jaarlijks bij aanvang van het nieuwe schooljaar, wordt door de basisschool de ouder van het kind dat tot de
doelgroep behoord schriftelijk of digitaal gevraagd het Toestemmingsformulier informatie-uitwisseling in te
vullen, te ondertekenen en in te leveren.
Het Toestemmingsformulier wordt in origineel bewaard in het kind dossier van de basisschool en een kopie
exemplaar wordt door de manager kinderopvang SKO bewaard.
Het overleg vindt vier keer per schooljaar plaats, of zoveel meer als nodig wordt geoordeeld. De
overlegmomenten worden jaarlijks vooraf vastgelegd. De directeur en manager kinderopvang bereiden het
overleg samen voor. Zij zijn afwisselend voorzitter van het overleg.
Bij het overleg zijn de pedagogisch medewerker(s) en leerkracht(en) aanwezig die betrokken zijn bij de
begeleiding van het kind of groep kinderen dat besproken wordt.
Voor ieder overleg kunnen zowel basisschool als kinderopvang kinderen ter bespreking voorstellen.
Als dit door de manager kinderopvang of de directeur van de basisschool zinvol wordt gevonden wordt de
ouder uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn.
Als de ontwikkeling van een kind extra aandacht vraagt wordt de ouder daarvan op de hoogte gebracht. De
ouder wordt verteld welke afspraken zijn gemaakt over de begeleiding van zijn/haar kind en hoe de
begeleiding op school en bij de kinderopvang op elkaar af wordt gestemd.
Van het overleg wordt een verslag opgesteld waarin de bevindingen en afspraken worden opgenomen. Dit
verslag wordt bewaard in het dossier van het kind op school én door de manager kinderopvang. Een ouder
heeft altijd het recht van inzage in het dossier van het kind.
Afspraken over aanpak en begeleiding worden ieder volgend overleg geëvalueerd en geactualiseerd.
Alle informatie die in het overleg wordt uitgewisseld wordt vertrouwelijk behandeld door de deelnemers van
het overleg.

IV Over dit convenant
De werkwijze zoals vastgelegd in dit convenant wordt jaarlijks in de maand mei geëvalueerd.
Aan de hand van deze evaluatie kan de werkwijze worden aangepast.
Op de informatie-uitwisseling tussen Basisschool en SKO is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van
toepassing. De Wbp stelt eisen aan organisaties die persoonsgegevens in een bestand opnemen of
geautomatiseerd verwerken. Dit wordt in de Wbp aangeduid als verwerken. Deze verwerking dient behoorlijk
en zorgvuldig te geschieden (art. 6 Wbp). Persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (art. 7 Wbp). Onder het verwerken
van persoonsgegevens valt ook het verstrekken - zowel mondeling als schriftelijk - van gegevens aan derden.
Verwerken is alles wat er met gegevens kan worden gedaan: verzamelen, opslaan, verstrekken, corrigeren
enzovoort.
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Wat mondeling mag worden verstrekt, mag ook schriftelijk worden verwerkt (onder andere vastleggen). Wat
schriftelijk mag worden verstrekt, mag ook mondeling meegedeeld worden (en vervolgens vastgelegd).
Wanneer er geen grondslag is om bepaalde gegevens schriftelijk te mogen verwerken, mogen deze gegevens
ook niet mondeling worden verstrekt.
Documenten en schriftelijke verslagen worden vernietigd zodra het kind de basisschool niet meer bezoekt.
Alle documenten en schriftelijke verslagen worden in een afgesloten, niet voor derden toegankelijke kast,
bewaard.
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