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Borgingsdocument Doorgaande Lijn

Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse 
locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een hulpmiddel bij het vastleggen 
van de samenwerkingsafspraken en een verdere concretisering van onderdelen uit de 
Stedelijke Kwaliteitsschaal VVE, namelijk:
- Samenwerking Ontwikkelproces 6 (OP6, blz. 12 van de Kwaliteitsschaal VVE)
• Norm Basis+, punt 1 en 2
• Norm Educatieve Kwaliteit, punt 6
• Norm Kwaliteit van Afstemming, punt 7

De Stedelijke Kwaliteitsschaal is een uitwerking van de onderwijsinspectienormen 
gekoppeld aan bovenstaande normering voor de voorscholen in Almere. Het Primair 
Onderwijs (PO) kent deze normering niet. Met het inzetten van dit Borgingsdocument 
Doorgaande Lijn wordt ook voldaan aan de onderwijsinspectienormen die op dit gebied 
gelden voor het PO.

Werkwijze
- Voor de partners van voor- en vroegschool met een intensieve samenwerking, geldt dit 

volledige document. 
 M.a.w.: Deze partners leggen hun samenwerking vast m.b.v. het gehele Borgings-

document Doorgaande Lijn. 
- Voor de partners van voor- en vroegschool waarbij de samenwerking minder intensief 

is, volstaat het bespreken en vastleggen van de norm Basis+. Deze punten hebben 
uitsluitend betrekking op de overdracht van voor- naar vroegschool.

- De samenwerking tussen de voor- en vroegschoolse partners wordt minstens één 
keer per schooljaar geëvalueerd a.d.h.v. het Borgingsdocument Doorgaande Lijn. 
De uitkomst van deze evaluatie wordt meegenomen in het gezamenlijk, hernieuwd 
opstellen van dit document.

Almere, maart 2021
Dit document is ontwikkeld door de coaches 
VVE van De Schoor, in samenwerking met de 
Gemeente en een aantal voor en- vroegscholen 
in Almere.
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Contactgegevens Organisatie Kinderopvang

Naam Voorschool
Adres:
Mailadres:
Telefoon: 

Website:

Openingstijden:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

Pedagogisch medewerkers: Leidinggevende:
- Mailadres:
- Telefoon:
Pedagogisch coach/beleidsmedewerker 
- Mailadres:
- Telefoon:

Contactgegevens Basisschool
Adres:
Mailadres:
Telefoon: 

Website:

Openingstijden:
ma, di, do, vrij:
woensdag:

Leerkrachten: Directie:
- Mailadres:
- Telefoon:
IB’er onderbouw:
- Mailadres:
- Telefoon:
VVE-coördinator:
- Mailadres:
- Telefoon:
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Verdere gegevens/bijzonderheden



LEA 
Almere

2019-2022

5

Schooljaar 20..   – 20.. Voorschool:
Basisschool:

Basis + Dit blijkt uit:
Wij hebben vaste contactpersonen voor de voor- en 
vroegschoolse voorzieningen.

…(naam voorschool)… gebruikt Digidoor bij het doorgeven van 
de Peuterestafette/Inzichtelijk.*
(*Doorhalen wat niet van toepassing is.)

De overdrachtsafspraken met de basisschool staan op papier.
Voorbeelden:
- Welke informatie is gewenst?
- Wanneer wil de school de informatie ontvangen?
- Naar wie? Wie zorgt voor doorstroom vanuit Digidoor?
- Wil de voorschool een terugkoppeling op de overdracht?
- Welke kinderen worden warm overgedragen?

We werken samen met ouders in de overdracht van 
voorschool naar basisschool.
Voorbeelden: 
- Wanneer bespreek je de overdracht met ouders?
- Nemen ouders deel aan de warme overdracht?

De pm-er(mentor)/leerkracht/IB-er zorgen bij VVE-kinderen 
voor een warme overdracht.

Locatie specifieke afspraken
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Educatieve Kwaliteit Dit blijkt uit:
We stemmen het aanbod rond de thema’s op elkaar af.

Wij hebben inhoudelijk overleg tussen pm-ers en 
leerkrachten.
Voorbeelden:
- Thematisch aanbod
- Pedagogisch-didactisch handelen (w.o. rituelen, routines, 
dagritmekaarten)
- (warme) Overdracht
- Gezamenlijke activiteiten organiseren

Wij informeren elkaar over de eigen pedagogische en 
didactische visie.
Voorbeelden: 
- Werken de partners vanuit een specifieke visie?
- Hoe sluiten voor- en basisschool hierin op elkaar aan?
- Gebruikte observatiemethode.
- Ontwikkelings- en ervaringsdoelen.

Pm-ers en leerkrachten onderbouw volgen gezamenlijke 
scholing.

Locatie specifieke afspraken

Voor Doorgaande Lijn partners/intensieve samenwerking
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Kwaliteit van afstemming Dit blijkt uit:
Het eindniveau van taal/rekenen en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de peuter is bekend bij de basisschool en 
de school baseert haar aanbod mede hierop (en maakt dus 
gebruik van de gegevens uit de overdracht).

De pedagogisch coach/beleidsmedewerker van de 
voorschool en de IB-er van de school overleggen regelmatig 
over de overdracht, de (afstemming van) zorg en de 
ontwikkelingsbehoeften van recent overgedragen kleuters. 

Wij hebben onze visie wat betreft ouderbetrokkenheid op 
elkaar afgestemd.
Voorbeelden:
- Hoe betrekken wij ouders bij de ontwikkeling van hun kind?
- Het gezamenlijk organiseren van thema bijeenkomsten voor
ouders van peuters en kleuters.
- Gezamenlijke Ouderraad.

Wij hebben een gezamenlijk pedagogisch-didactisch plan.

Locatie specifieke afspraken
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