
Protocol Doorstroom VVE naar basisschool 
Donkey Kinderdagverblijf en BSO 

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud. Zij krijgen voorschoolse 

educatie aangeboden bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO. Het consultatiebureau geeft kinderen die 

(een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie. In de voorschoolse 

educatie leren kinderen al spelend de Nederlandse taal. Zo kunnen kinderen de achterstand inhalen 

en een goede start maken op de basisschool. 

Om een zo goed mogelijke doorstroom van de vve-groep van Donkey Kinderdagverblijf en BSO naar 

groep 1/2 van de basisschool te realiseren, neemt de mentor ruim voordat een kind naar school gaat 

contact op met de betreffende basisschool. Door middel van een warme overdracht met de intern 

begeleider (en eventueel een leerkracht) van de basisschool, worden de behoeften en de 

ontwikkeling van het kind besproken. Een warme overdracht betekent dat er persoonlijk contact is 

tussen een pedagogisch medewerker van Donkey en een beroepskracht van de basisschool. Ook kan 

een beroepskracht van de basisschool komen observeren, om een goed beeld van het kind te krijgen.  

 

De stappen zijn als volg: 
 

 

 

 

 

 

Er doen zich problemen voor 
op het gebied van de taal-

spraakontwikkeling  van een 
kind

Het kind krijgt een VVE-
indicatie van het 

consultatiebureau

Het kind stroomt in op een 
VVE-groep van Donkey

De pedagogisch medewerkers 
bieden een VVE-aanbod ten 
behoeven van taal-spraak 

ontwikkeling

Minimaal 1 jaar voordat het 
kind 4 jaar wordt:

Ouders melden hun kind aan 
op een basisschool en delen de 

schoolkeuze met Donkey

De mentor vanuit Donkey 
neemt contact op met de 
school en bespreekt de 

behoeften en ontwikkeling van 
het kind met de IB-er

De IB-er van de betreffende 
basisschool komt het kind 
(indien nodig) observeren

De pedagogisch medewerker 
deelt beknopt de bevindingen 
en eventuele acties direct met 

ouders

In het VVE-overleg worden  
uitgebreid de behoeften en 
ontwikkeling van het kind 

besproken, met input van de 
eventuele observatie en 

eerdere gesprekken



VVE-overleg 
Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt er tweemaal per jaar een VVE-overleg gepland. Tijdens dit overleg 

worden alle kinderen besproken die binnen een jaar naar de basisschool doorstromen. Bij het 

overleg zijn de volgende mensen aanwezig: 

- Mentor van het kind; 

- Iemand van het zorgteam van Donkey; 

- Intern begeleider (IB-er) van de basisschool; 

- Contactpersoon van het consultatiebureau; 

- Ouders van het kind; 

- Waar mogelijk de leerkracht van de basisschool. 

Cyclus van VVE-overleg 

November Multidisciplinair VVE-overleg met bovenstaande partijen 

Februari  VVE-overleg met mentor en contactpersoon van het consultatiebureau 

Mei  Multidisciplinair VVE-overleg met bovenstaande partijen 

Augustus  VVE-overleg met mentor en contactpersoon van het consultatiebureau 

 

In een VVE-overleg worden de beroepskrachten van de basisscholen in Beek en Donk (per school) 

uitgenodigd. Er wordt bekeken welke kinderen dat jaar instromen en elk kind wordt individueel 

besproken. Per kind wordt er voor het gesprek 20 minuten gereserveerd. Bij het gesprek over een 

kind worden ook de mentor en de ouders uitgenodigd en, waar mogelijk, de toekomstige leerkracht 

van het kind. In het gesprek hebben ouders de gelegenheid om alvast kennis te maken met de IB-er 

van de school (en eventueel met de leerkracht). Samen worden de behoeften en de ontwikkeling van 

het kind besproken, zodat het kind uiteindelijk op een goede manier kan instromen in groep 1/2. 

Door twee keer per jaar VVE-overleg te plannen hebben ouders en IB-er/leerkracht elkaar al twee 

keer gezien voordat het kindje naar school komt en is er voldoende ruimte om bijzonderheden alvast 

te bespreken. De eventuele observaties die een halfjaar voor de doorstroom naar de basisschool 

worden gedaan, dienen als aanvulling van en input op deze gesprekken.  


