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Eindgesprek  

 

• Het eindgesprek wordt gevoerd door de mentor. Kan de mentor (door 

omstandigheden) dit gesprek niet voeren wijst de mentor een andere pedagogisch 

medewerker aan. Kan de mentor geen ander pedagogisch medewerker aanwijzen, 

dan wijst de directie een pedagogisch medewerker aan.  

• Het eindgesprek vindt plaats als het kind 3 en 11 maanden is of bij tussentijds vertrek.   

• Het eindgesprek vindt plaats op locatie (dus niet telefonisch) op een rustig moment 

(dus in op de groep tussen de kinderen).  

• Voordat je het eindgesprek gaat voeren vul je het invulformulier eindgesprek en zo 

nodig het overdrachtsformulier in. Zo kom je goed beslagen ten ijs.  

• Ouder dienen te tekenen als zij het gesprek hebben gevoerd. Hiermee gaan ze niet 

automatisch akkoord met de inhoud maar geven zij wel aan dat het gesprek 

daadwerkelijk heeft plaats gevonden.  

• Ouders krijgen een kopie van het ingevulde en getekende formulier mee (direct 

kopiëren en meegeven) of krijgen dit binnen een week in hun mailbox (formulier 

scannen en mailen).  

• De directie dient het formulier ook te ondertekenen.  

• Ouders die per se geen eindgesprek willen worden niet gedwongen. Je noteert dit 

wel en bewaard deze notie in het kinddossier. Vraag altijd naar de reden waarom 

ouders niet willen.  

• Indien ouders geen Nederlands spreken kan het gesprek in het Engels plaatsvinden. 

Spreek je geen Engels vraag dan even een collega erbij om je te helpen, de mentor 

zelf is altijd aanwezig (ook als ze geen Engels spreekt).  

• Uiteraard kun je altijd vragen of Amélie aanwezig is bij het gesprek om jou te 

ondersteunen en/of pedagogisch informatie te geven aan ouders.  
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(Invul formulier) Eindgesprek 

 

Algemene gegevens 

 

Datum: 

Plaats: 

Voor- en achternaam kind: 

Leeftijd kind: 

Voor- en achternaam ouder/verzorger: 

Voor- en achternaam mentor of aangewezen beroepskracht: 

 

Reden vertrek en vervolg 

 

• Wat is de reden van vertrek? 

 

 Leeftijd 

 Verhuizing 

 Onvrede 

 Wijziging in persoonlijke situatie 

 Wil ouder liever niet zeggen 

 Anders, namelijk:  

 

• Wat zijn de plannen na beëindiging van de opvang bij Komplayt? 

 

 Kind gaat naar de basisschool  

  Naam basisschool:  

 Kind gaat naar de basisschool en BSO 

  Naam Basisschool: 

  Naam BSO: 

 Kind gaat naar andere opvang 

  Naam nieuw KDV: 

  Naam gastouder: 

 Kind gaat niet meer naar opvang 

 Kind gaat naar het buitenland 

  Naar het land:  

 Anders, namelijk:  
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• Indien het kind naar de basisschool, buitenschoolse opvang of een andere 

kinderopvang gaat; toestemmingsformulier invullen overdracht.  

 

Inhoudelijke informatie 

 

• Inhoud overdrachtsformulier stap voor stap bespreken met ouders/ verzorgers 

• Beantwoorden vragen ouders 

 

 

Afspraken omtrent afscheid nemen 

 

• Gebruik aftelkalender gewenst?  Ja / nee 

 

• Afscheidsfeestje?    Ja / nee 

 

• Aanvullende afspraken rondom afscheid nemen:  

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

• De vragen op dit formulier zijn met u doorgenomen.   Ja / nee 

• De mentor heeft, indien uw kind naar de     Ja / nee 

Basisschool/ BSO/ andere opvang de inhoud van  

Het overdrachtsformulier met u doorgenomen.  

 

 

 

Voor- en achternaam ouder     Voor- en achternaam mentor        

 

Handtekening ouder               Handtekening mentor 

 

 

 

 

 

Voor- en achternaam directie 

 

 

Handtekening directie 

 

 


