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TOESTEMMINGSFORMULIER
OVERDRACHT KINDGEGEVENS

PEUTERVOLGSYSTEEM
Binnen de Peuterspeelgroepen vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen en ontplooien. U als ouder / verzorger en wij als pedagogisch medewerkers binnen de Peuterspeelgroepen bij Stichting Scala, spelen
hierin een belangrijke rol. Kinderen worden door de pedagogisch medewerkers gevolgd middels een Peutervolgsysteem.
Zo kunnen wij zien hoe uw zoon / dochter zich ontwikkelt en waar hij / zij zo nodig -spelenderwijs- extra onder steuning bij
nodig heeft.
OVERDRACHT KINDGEGEVENS
Om zorg te dragen voor een goede overgang van uw kind naar het basisonderwijs, is binnen de gemeente Oostelingwerf, een
protocol voor overdracht tussen de Peuterspeelgroepen en basisonderwijs ontwikkeld. Voor de overdracht van de kindgegevens
wordt een standaard overdrachtsformulier ingevuld, waarop ook de observatiegegevens, en indien van toepassing, de toetsgegevens vermeld worden. Hiermee heeft ook de basisschool gegevens waarmee ze het onderwijs voor uw kind kunnen afstemmen op zijn of haar ontwikkeling. De informatie wordt uitsluitend overgedragen naar de school van uw keuze en nadat ze met de
ouders/verzorgers besproken zijn. Zonder uw toestemming wordt de informatie niet voor andere doeleinden gebruikt. Daarnaast
hebben de pedagogisch medewerkers regelmatig overleg met de verpleegkundige JGZ (Jeugdgezondheidszorg) 0-4 jaar van
het consultatiebureau om de zorg en aanpak rondom kinderen op elkaar af te stemmen. Wanneer dit overleg uw kind betreft,
dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
GRAAG UW TOESTEMMING
Wij verzoeken u hieronder aan te geven of u wel of geen bezwaar heeft tegen de overdracht van de kindgegevens van uw kind
naar de basisschool van uw keuze of de afstemming tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar en de Peuterspeelgroep.
ONDERGETEKENDE HEEFT TEGEN DE OVERDRACHT VAN DE KINDGEGEVENS VAN HUN KIND
naar de basisschool van hun keuze:			

en de afstemming met JGZ 0-4 jaar:

O Geen bezwaar					

O Geen bezwaar

O Wel bezwaar					

O Wel bezwaar

FOTO’S EN VIDEO-OPNAMES
Bij de Peuterspeelgroepen worden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten en festiviteiten, foto’s genomen en/of video opnames gemaakt en gebruikt voor uitingen zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven / brochures of de (Scala)website. Wij verzoeken u hieronder
aan te geven of u hier wel of geen bezwaar tegen heeft.
ONDERGETEKENDE HEEFT TEGEN HET MAKEN VAN FOTO’S OF VIDEO-OPNAMES VAN UW ZOON / DOCHTER:
O Geen bezwaar					

O Wel bezwaar

Voor- en achternaam kind
Naam ouder / verzorger		

Naam ouder / verzorger

Handtekening

Handtekening

DIT FORMULIER OPSTUREN NAAR:
Stichting Scala, Administratie Peuterspeelgroepen, Postbus 8, 8430 AA Oosterwolde
Voor meer informatie belt u naar het telefoonnummer 0516 56 72 20 of mailt u aan administratie@scala-welzijn.nl
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