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HET WENNEN  
Bij de plaatsing zal het kindje moeten wennen aan de nieuwe omgeving en de pedagogisch 
medewerkers die voor hem/haar gaan zorgen. Hieronder worden de verschillende stappen van het 
wenproces beschreven.  
 

• Voor de plaatsingsdatum vindt er een intakegesprek plaats, waarin alle belangrijke 
informatie m.b.t het kind en de opvang uitgewisseld wordt. Het is belangrijk dat het kind zelf 
ook meekomt zodat er alvast kennis gemaakt kan worden.  
 

• Op de plaatsingsdatum start  het kind met het wenproces. Wanneer eerder wennen 
wenselijk is ivm werkzaamheden van de ouders, kunnen er evt. voor de plaatsingsdatum 
extra dagdelen afgenomen worden, mits er plek is op de groep! Deze worden dan apart 
gefactureerd. 

 

• Wanneer een wendag op een dag valt waarop een speciale activiteit of feest plaatsvindt die 
het wennen kan bemoeilijken (bijvoorbeeld een sinterklaasviering of opa en omadag), kan er 
op die dag niet gewend worden en wordt in overleg met de leidinggevende gekeken naar 
een alternatieve dag. 
 

• Op de wendag dienen ouders er of iemand namens hen, stand-by te staan, mocht het niet 
goed gaan op de opvang. 

 

• Wanneer de wendag(en) goed is(zijn) verlopen, kan het kind op de reguliere tijden gebracht 
en gehaald worden. 
 

• Sommige kinderen hebben een langere wenperiode nodig. Het is dan van belang dat een 
kind hiertoe de mogelijkheid krijgt. 

 
SPECIFIEK VOOR HET KINDERDAGVERBLIJF 

 

• Na het intakegesprek is het mogelijk dat het kind, in overleg, één á twee uurtjes op de groep 
blijft terwijl de ouders even weggaan. Zowel het kind als de pedagogisch medewerkers 
kunnen dan een eerste indruk opdoen. 
 

• Het is van belang dat een baby voor de plaatsingsdatum goed uit een fles kan drinken en het 
is prettig wanneer het gewend is in een bedje te slapen.  
Borstvoeding kan meegegeven worden. Mocht een kind deze voeding niet accepteren uit 
een fles, dan zal de ouder verzocht worden borstvoeding te komen geven op het 
kinderdagverblijf.  
 

• Op de plaatsingdatum komen kinderen voor één dagdeel. In de ochtend tussen 9.00 en 13.00 
of in de middag tussen 13.00 en 16.30. Omdat er maar een halve dag afgenomen wordt op 
de wendag, ontvangen de ouders een digitaal tegoed voor het inhalen van het andere 
dagdeel. 
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Kinderen die vanaf 8 weken komen, blijven halve dagen komen totdat ze 10 weken zijn. De 
halve dagen die ze niet gekomen zijn, mogen ingehaald worden.  
 

• De tweede dag komt het kind een korte dag (van circa 9.00 tot 16.00 uur).  
 
SPECIFIEK VOOR DE PEUTEROPVANG  
 

• Op de plaatsingsdatum adviseren wij om rond 9.00 uur te komen, wanneer de andere ouders 
reeds vertrokken zijn. Met ophalen, adviseren we rond 11.30 uur te komen. Dit is rustiger 
voor het kind en ouders kunnen dan beter te woord gestaan worden. In overleg met de 
pedagogisch medewerkers kunt u ook andere tijden afspreken.  
 

• Wanneer de wendag goed is verlopen kan het kind hierna op de reguliere tijden gebracht en 
gehaald worden. 

 
 
SPECIFIEK VOOR DE BUITENSCHOOLSE OPVANG 

 

• Zowel ouders als Les Petits lichten de leerkracht van het kind in op welke dagen het kind naar 
de bso gaat en wat de verzamelplek is. Meldt het als ouder de eerste dagen dat het kind naar 
de bso gaat nog even extra bij de leerkracht. 
 

• Wanneer een kind opgehaald wordt, dienen de ouders goed aan hun kind uit te leggen wat 
de verzamelplek op school is.  
 

• Wanneer het kind met de taxi gehaald wordt, is het soms mogelijk (indien gewenst)  om de 
eerste dag een pedagogisch medewerker het kind te laten begeleiden naar de taxi. Wanneer 
dit niet haalbaar is, kan evt. de ouder of iemand namens de ouders dit doen. 
 

• De eerste paar keer is het raadzaam het kind wat vroeger op te halen. 
 
 
ALS HET WENNEN LANGER DUURT 
Wanneer een kindje niet gemakkelijk kan wennen, wordt na een aantal weken (afhankelijk van het 
aantal geplaatste dagen per week) een evaluatiegesprek met de ouders gevoerd. De pedagogisch 
medewerkers en leidinggevende nemen voorafgaand aan het gesprek de volgende stappen in 
overweging, welke in het gesprek met de ouders besproken worden: 
 

• Het aantal uren per dag kan tijdelijk beperkt worden.  
 

• De situatie thuis en op de opvang wordt waar mogelijk op elkaar afgestemd:   
* Hetzelfde ritme, slaap- en voedingsschema wordt aanhouden (bij borstvoeding is het 
raadzaam om ook thuis af en toe de fles te geven)  (kdv) 
* Zowel thuis als op de kinderopvang het bedje als enige slaapplaats gebruiken (kdv) 
* Ouders kunnen een vaste knuffel o.i.d. dat het kind troost biedt, van thuis meegeven 
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• De pedagogisch medewerkers kunnen feedback van het kind zelf vragen. Wat heeft hij/zij 
nodig? (3+) 

 

• Pedagogisch medewerkers kunnen het scoreformulier “Opvallend gedrag” invullen om de 
problemen m.b.t. het wennen in kaart te krijgen. Dit wordt na een afgesproken periode 
besproken met de leidinggevende en de ouders. Indien nodig wordt hierin ook de 
stafmedewerker Pedagogiek betrokken. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt en 
wordt na een afgesproken periode een nieuw evaluatiegesprek gepland. 
 

Wanneer het wennen ondanks alle genomen maatregelen niet wil lukken, bestaat de mogelijkheid 
om de plaatsing te beëindigen (vanuit pedagogisch oogpunt). Dit zal altijd in overleg met de ouders, 
leidinggevende en stafmedewerker Pedagogiek gebeuren. 
 


